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Faça curso e receba

" 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:

(51)

3061-7272
3222-2066

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:

Duração:

Matriculados em:
*Maio R$ 460,00
*Junho R$ 490,00
*Julho R$ 510,00
*Agosto R$ 550,00

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

A formação total
tem a duração de 24 meses;

*desconto válido para pagamento
antecipado via boleto ou na Instituição

Próximas Turmas para 2014

Filial Porto Alegre:

AV. Franklin Roosevelt, nº 1524, São Geraldo, Porto AlegrF34tCep 90230-002
Tel.: (51) 3061-7272 / (51) 3222-2066/ (51) 3395-5455
Email: cbapoa@abacocba.org.br

(sábado e domingo) das 8h30 às 17h

Início: 23 e 24 de agosto de 2014

Descontos

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 10% 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 (2ª a Sábado), de acordo com o cronograma
da turma e as horas complementares conforme agendamento do aluno.
Para a
pelas normas da ABNT.

www.abacocba.com.br
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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.
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PÚBLICO ALVO
Graduados na área de saúde e a ns.
DURAÇÃO
24 meses
Disciplinas de Acupuntura e MTC:
Disciplinas Cientí co-Pedagógicas:
Carga Horária:

840 horas
360 horas
1.200 horas

CERTIFICAÇÃO
1- Certi cado de Pós-graduação (Lato Sensu) em Acupuntura, de acordo com as Resoluções,
CNE 01/2001 e CNE 01/2007 do MEC (FSJT).
2- Certi cado 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

Tel.: (51) 3061-7272 / (51) 3222-2066/ (51) 3395-5455
Email: cbapoa@abacocba.org.br

DIREÇÃO E SUPERVISÃO

Fundador: Dr. Sohaku Bastos

Diretor Acadêmico: Dr. Francisco Oliveira Pereira

www.abacocba.com.br
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DOCUMENTAÇÃO
t%JQMPNBPVEFDMBSBÎÍPEB'BDVMEBEF 9FSPYBVUFOUJDBEBT
t̓$FSUJEÍPEFOBTDJNFOUPPVEFDBTBNFOUP 9FSPY
t$BSUFJSBEF*EFOUJEBEFPVEP$POTFMIPEFDMBTTF 9FSPY
t$1' 9FSPY
t$PNQSPWBOUFEFSFTJEÐODJB 9FSPY
tGPUPTYSFDFOUFT
* A Instituição não se responsabiliza pelo registro do certificado perante os Conselhos Profissionais

DISCIPLINAS
t)JTUØSJBF'VOEBNFOUPTEB.FEJDJOB$IJOFTB
t'JTJPMPHJB&OFSHÏUJDBEB.FEJDJOB$IJOFTB
t&UJPQBUPHFOJBF'JTJPQBUPMPHJB&OFSHÏUJDBFN.FEJDJOB$IJOFTB
t"OBUPNJBEPT$BOBJT1SJODJQBJTF1POUPT&OFSHÏUJDPT
t4FNJPMPHJBF1SPQFEÐVUJDBFN.FEJDJOB$IJOFTB
t"DVQVOUVSB$MÈTTJDB
t"OBUPNJBEPT$BOBJT$PMBUFSBJT 7BTPT&YUSBPSEJOÈSJPTF1POUPT&YUSBT
t.JDSPTTJTUFNBTFN"DVQVOUVSB
t&MFUSPBDVQVOUVSB
t$MÓOJDBFN"DVQVOUVSBOBT4ÓOESPNFT/FVSPMØHJDBTFEP"QBSFMIP-PDPNPUPS
t$MÓOJDBFN"DVQVOUVSBOBT4ÓOESPNFT*OUFSOBT
t&TUÈHJP"NCVMBUPSJBM4VQFSWJTJPOBEP
t.POPHSBöBF"SUJHP$JFOUÓöDP
t$JÐODJBF²UJDBFN.FEJDJOB$IJOFTB
t"DVQVOUVSB&YQFSJNFOUBM .PEFMPT5FØSJDPT 
t.FUPEPMPHJBEF1FTRVJTB
t%JEÈUJDBEP&OTJOP4VQFSJPS
t"UJWJEBEFT$JFOUÓöDBT1SPHSBNBEBT

Para maiores informações: 51 3061-7272 / 3222-2066

www.abacocba.com.br

