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         1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Esta formação tem por objetivo permitir, no âmbito da Medicina 
Chinesa, um mais completo entendimento da envolvente ener-
gética Cósmica, na interacção dos 5 movimentos com as 6 ener-
gias.  
Possibilitará enquadrar o "Homem" energético entre o Céu e a 
Terra. 
 

2 – FORMATO 
 

Plataforma ZOOM 

 

3 – DURAÇÃO 
 

6 horas. 
 

4 –  HORÁRIO 
 

10h00 às 17h00 
 

5 – CALENDÁRIO 
 

03 de Abril de 2022  
 

6 – FORMADOR 
 

Dr. Joel Amorim 
 

Diplomado em Medicina Tradicional Chinesa, exerce clínica  de 
modo profissional e função de Coordenador Clínico na Clínica 
Pedro Choy de Aveiro e na Clínica Escola UMC do Porto. 
  
Desempenha funções de docência de Medicina Tradicional Chi-
nesa, na UMC e participou no First Teacher Training Program na 
University of Traditional Chinese Medicine, em Chengdu. 
 
Tem sido responsável por diversas formações e artigos na área 
da Medicina Chinesa e participado, como orador, em vários con-
gressos, jornadas, colóquios e palestras. 
 

7 – PREÇO 
120€ 
 
 

Condições especiais:  
 

80€ para estudantes e diplomados UMC / Associados APPA. 
 
 

Local de inscrições e pagamentos: 
Serviços de Gestão Académica da UMC 
Pode ainda utilizar a ficha de inscrição disponível no site 
www.umc.pt e enviar para o e-mail: formacoes@umc.pt ou via 
CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lisboa. 

 

8 – OBJETIVOS 
 

Saber determinar os binómios do ano, mês, dia e hora, o que 
permitirá conhecer o Meridiano Curioso "aberto" no momento. 
Saber prever as características Cósmicas de cada ano e, por 
isso, ficar dotado de mais ferramentas para antecipar e encon-
trar caminhos de prevenção da Saúde. 
 

 

           
 

 

   9 - ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 

- Calcular os binómios do seu "momento" de Nascimento. 
- Calcular os binómios do momento específico de prática e, como 
   tal, ficar apto a proceder ao cálculo dos binómios de qualquer 
   momento passado ou futuro. 
- 10 troncos celestes 
- 12 ramos terrestres 
- Movimento hospedeiro e movimento convidado  
- Energia hospedeira e energia convidada 
- Grande movimento anual 
- Governo celeste e governo terrestre  
- Calendário jia-zi 
- Binómio do ano  

- Binómio do mês  
- Binómio do dia  
- Hora cósmica  
- Binómio da hora  
- Abertura e Fecho de Meridianos Curiosos 
 

10 - METODOLOGIA: 
 

A formação decorrerá em contexto de aula na plataforma 
ZOOM. 
 

11 - AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

No final desta formação, os formandos irão receber o respectivo 
certificado de participação com número de horas incluídas. 
 

12 – DESTINATÁRIOS 
 

Público em geral; Profissionais e estudantes de Acupunctura e Fi-
toterapia e/ou MTC. 
 

13 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Número mínimo de participantes – 8 
Número máximo de participantes – 30 
 

14 – REQUISITOS 
 

Domínio da língua portuguesa;  
Acesso a um computador com ligação à Internet, câmara e mi-
crofone; 
Conhecimentos de informática, na ótica do utilizador, incluindo 
navegação na Internet. 
 

  15 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO INDISPENSÁVEL 
a) Manter a sua câmara/webcam ligada durante todo o 
tempo de formação, como se estivesse numa formação pre-
sencial, para que seja considerado a sua presença e seja con-

cedido o certificado no final da formação. 
b) É proibido ceder o link ou o ID da sessão de videoconfe-
rência a qualquer pessoa. 
c) Caso haja necessidade de mudar o ID inicial, deverá co-
municar imediatamente ao anfitrião (formador), se não o fi-
zer, correrá o risco de ser bloqueado e ter dificuldade em re-
tornar a formação, podendo fazê-lo somente com o ID inicial. 
d) Poderá o anfitrião (formador), caso seja necessário e para 
salvaguardar a intrusão por pessoas estranhas à formação, 
bloquear o acesso à sessão formativa. 
e) O anfitrião (formador), depois de verificar as presenças, inicia a 
formação. 

http://www.umc.pt/
mailto:formacoes@umc.pt

