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Faça curso e receba

2 certificações

O Sistema Educacional ABACO/CBA e a Faculdade São Judas Tadeu
unem-se na promoção do Curso Integrado em

ACUPUNTURA
Pós-graduação em Acupuntura Clínica
e Racionalidade da Medicina Chinesa

Formação de Especialista
em Acupuntura e Eletroacupuntura

(Disciplinas científico-pedagógicas, de acordo com a
Resolução CNE/CES nº 001/2007)

(Disciplinas profissionalizantes em MTC,
de acordo com a LDB 9394/96 e Decreto nº 5154/04)

Curso Integrado recomendado pela Federação Mundial das Sociedades de Acupuntura
e Moxabustão (WFAS), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS)

Carga Horária do Curso Integrado
de Pós-Graduação (Lato Sensu)
+ Formação de Especialista (Profissional):

Módulo de Especialização - Disciplinas Profissionalizantes:

840 h/a

Módulo de Pós-Graduação - Disciplinas Científico-Pedagógicas:

360 h/a

Carga Horária total:

1200 h/a

Curso com apoio e chancela das maiores instituições internacionais de Acupuntura e de Medicina Chinesa:

(85) 3273-1690

Realizando seu sonho em ser um
profissional especializado e habilitado.

www.abacocba.com.br

Realizando seu sonho
em ser um profissional
especializado e habilitado.

Informações sobre Inscrição

Inscrições:

Mensalidades:
R$ 427,50
já com desconto de 5%

As inscrições estão abertas
e o valor a ser pago no ato
da inscrição é de R$ 120,00

pagamento via boleto ou
na instituição até o ultimo
dia útil antes do vencimento;

Duração:
A formação total
(acadêmica + profissional)
tem a duração de 24 meses;

Próximas Turmas para 2014

Filial Fortaleza:

Rua Elizeu Oriá, 94 - Edson Queiroz - FORTALEZA - CE - CEP : 60830 - 740
TEL: (85) 3273-1690 / 99884344
cursosviver@cursosviver.com.br

Aulas 01 final de semana por mês
(sábado e domingo) das 8h às 17h

Início: 15 e 16 de março de 2014

Descontos

10% para parentes diretos (irmãos, filhos, cônjuges); válido durante o período em que o segundo
matriculado permanecer no curso;
10% para residente em outro município;
10% por aluno indicado; válido durante o período em que o mesmo permanecer no curso.
(Obs.: estes descontos são cumulativos ao desconto de 5% para pagamento antecipado)
Informações Adicionais

Nosso curso tem 40 anos de história e é o de maior tradição na área.
Todos os nossos professores têm mais de uma década de experiência como docentes em Acupuntura
e Medicina Tradicional Chinesa (MTC), além de Docência Superior, Mestrado ou Doutorado.
O estágio é realizado na própria Instituição, de acordo com o cronograma da turma e as horas
complementares conforme agendamento do aluno.
Para a conclusão do curso, é necessária a entrega de T.C.C. na forma de Monografia ou Artigo Científico,
pelas normas da ABNT.
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O QUE É ACUPUNTURA?
A Acupuntura é um dos recursos terapêuticos da Medicina Oriental que consiste na inserção indolor de agulhas de diversos tipos, geralmente muito finas, em pontos específicos da pele com a intenção de estimular
pontos cutâneos onde emergem os nervos periféricos. O objetivo desta conduta é obter respostas reflexas
através do sistema nervoso, visando, principalmente, a homeostase do organismo, o tratamento da dor e de
diversas doenças, de acordo com a OMS. Os recursos terapêuticos complementares da acupuntura são:
eletroacupuntura, moxabustão, ventosaterapia, raio laser em acupuntura, shiatsuterapia, fitoterapia, dietoterapia, eletromagnetoterapia, sangria, entre outros.
OBJETIVO DO CURSO
Especializar graduados na área de saúde para o exercício profissional em Acupuntura e Eletroacupuntura, de
acordo com seu campo profissional e produção de pesquisa. Tem por objetivo, também, oferecer competências técnicas e habilidades necessárias na especialidade de Acupuntura, visando atender à crescente demanda dos sistemas público e privado de saúde.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Trabalhar na especialidade de Acupuntura em Clínicas, Spas, Clínicas especializadas em Estética, Clubes
Esportivos e Centros de Reabilitação Física, Hospitais ou, ainda, como especialista autônomo.
MERCADO DE TRABALHO
A acupuntura é o campo de maior crescimento de mercado na área da saúde. A busca pela acupuntura vem
crescendo ininterruptamente nos últimos 15 anos e a tendência é que este crescimento continue por muito
mais tempo, já que a técnica ainda é desconhecida por boa parte da população.
Além disso, o Ministério da Saúde vem buscando cada vez mais implantar o atendimento de acupuntura no
SUS, assim como, o surgimento de novos concursos para esta área.
Portanto, já é hora de você tomar uma decisão que pode modificar para muito melhor o seu futuro. Venha
aprender acupuntura com os melhores, venha para a ABACO/FSJT.
MELHORIA DO GANHO
POR HORA TRABALHADA
É muito comum que o profissional de saúde tenha que cumprir diversas jornadas de trabalho para alcançar
uma renda confortável.
Algumas destas jornadas pagam um valor extremamente baixo pela hora trabalhada, notadamente os convênios. Dentro deste panorama, a acupuntura vem melhorar significativamente o valor da hora trabalhada,
fazendo com que, aos poucos, o profissional possa escolher dentro de sua jornada, as opções de melhor
remuneração.

www.abacocba.com.br

Realizando seu sonho
em ser um profissional
especializado e habilitado.

PÚBLICO ALVO
Graduados na área de saúde e afins.
DURAÇÃO
24 meses
Disciplinas de Acupuntura e MTC:
Disciplinas Científico-Pedagógicas:
Carga Horária:

840 horas
360 horas
1.200 horas

CERTIFICAÇÃO
1- Certificado de Pós-graduação (Lato Sensu) em Acupuntura, de acordo com as Resoluções,
CNE 01/2001 e CNE 01/2007 do MEC (FSJT).
2- Certificado de Formação de Especialista em Acupuntura e Eletroacupuntura, de acordo com a LDB
n° 9394/96 e Decreto 5.154/04, podendo ser validado por Conselhos da área de saúde*. (ABACO/CBA).
LOCAIS

Rua Elizeu Oriá, 94 - Edson Queiroz - FORTALEZA - CE - CEP: 60830-740
TEL: (85) 3273-1690 / 99884344
cursosviver@cursosviver.com.br

DIREÇÃO E SUPERVISÃO
Fundador: Dr. Sohaku Bastos
• Diretor no Brasil da World Federation of Acupuncture Societies –WFAS, vinculada à Organização Mundial da Saúde – OMS.
• Presidente do Comitê Nacional dos Exames de Proficiência e de Acreditação Internacional em Acupuntura da WFAS/OMS
• Diretor Institucional da Faculdade São Judas Tadeu

Diretor Acadêmico: Dr. Francisco Oliveira Pereira
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DOCUMENTAÇÃO
• Diploma ou declaração da Faculdade (3 Xerox autenticadas)
• Certidão de nascimento ou de casamento. (3 Xerox)
• Carteira de Identidade ou do Conselho de classe (3 Xerox)
• CPF (3 Xerox)
• Comprovante de residência (3 Xerox)
• 6 fotos 2x2 recentes
* A Instituição não se responsabiliza pelo registro do certificado perante os Conselhos Profissionais

DISCIPLINAS
• História e Fundamentos da Medicina Chinesa
• Fisiologia Energética da Medicina Chinesa
• Etiopatogenia e Fisiopatologia Energética em Medicina Chinesa
• Anatomia dos Canais Principais e Pontos Energéticos
• Semiologia e Propedêutica em Medicina Chinesa
• Acupuntura Clássica
• Anatomia dos Canais Colaterais, Vasos Extraordinários e Pontos Extras
• Microssistemas em Acupuntura
• Eletroacupuntura
• Clínica em Acupuntura nas Síndromes Neurológicas e do Aparelho Locomotor
• Clínica em Acupuntura nas Síndromes Internas
• Estágio Ambulatorial Supervisionado
• Monografia e Artigo Científico
• Ciência e Ética em Medicina Chinesa
• Acupuntura Experimental (Modelos Teóricos)
• Metodologia de Pesquisa
• Didática do Ensino Superior
• Atividades Científicas Programadas

Para maiores informações: (85) 3273-1690 / 99884344

www.abacocba.com.br

