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1.  ENQUADRAMENTO DE CURSO 

1.1 OBJETIVO 
O Curso de Medicina Tradicional Chinesa* tem como objetivo formar 
para o exercício da Medicina Tradicional Chinesa. (ver 7.5) 

 

1.2 DESTINATÁRIOS 
Todos os interessados que possam comprovar: 
• Conclusão do ensino secundário obrigatório: 12º ano(1) português 

ou equivalente no estrangeiro. 

• Frequência ou conclusão de formação superior certificada pelo 
Estado português ou outro país, com equivalência reconhecida 
por entidade portuguesa competente. 

• Condições de acesso pelo regime de Maiores de 23 anos, nos ter-
mos do estabelecido pelo Decreto-Lei n. 64/2006, de 21 de Março. 

 

1.3 DURAÇÃO 

O curso tem a duração de 5 anos. 
 

 

2 - CONTEÚDO DO CURSO 
 

2.1 ÂMBITO 

O curso  integra  uma  dupla  vertente  formativa,  Medicina  Chinesa  
e Ciências de Saúde. 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 
O  curso  versa  matérias  de  Medicina tradicional  Chinesa,  nome-
adamente  a Acupunctura e Fitoterapia Tradicional Chinesa, abran-
gendo outras técnicas associadas, aliando as componentes teóri-
ca e prática e ainda Tui Na, Taijiquan, e Qi Gong. 
Ciências de Saúde (CS) 
Em paralelo às matérias de Medicina Chinesa, o curso aborda ainda 
conteúdos de Ciências de Saúde, essenciais para a compreensão e 
aplicação dos conhecimentos científicos aprendidos. Estas temáticas 
não são obrigatórias para os estudantes licenciados em CS com 
formação reconhecida, os quais podem optar por não frequentar as 
UC correspondentes, bem como não realizar exame final dessas ma-
térias, mediante o pedido de equivalência feito atempadamente e 
após o seu deferimento. 
Língua e Cultura Chinesa (LCC) 
O Curso de Medicina Tradicional Chinesa, através do estudo da Lín-
gua e Cultura Chinesa, permite abordar esta civilização e adquirir 
uma outra visão sobre a Medicina Chinesa, além de possibilitar a 
comunicação falada e escrita em língua chinesa, nomeadamente du-
rante o Estágio Hospitalar em Chengdu.  
A aquisição de competências no domínio da Língua e Cultura Chine-
sa viabilizam a preparação para o HSK 3 (Nível B1), exame da auto-
ria e tutela das autoridades chinesas, internacionalmente reconheci-
do, destinado a certificar o nível de proficiência em chi-
nês/mandarim como língua estrangeira, o que corresponde a uma 
indiscutível mais valia do Curso. 
 

Estágio Hospitalar/Semestre na Universidade de Chengdu 
No 5º  Ano pode fazer  parte do  percurso académico do  estudante  
a frequência de um semestre na Universidade de Chengdu (China) com 
estágio no Hospital de Medicina Tradicional Chinesa de Chengdu por 
força do acordo académico com esta instituição. 
 

 

2.2 PLANO DE ESTUDOS 
O curso está organizado em Unidades Curriculares (UC), num total  
de 30 créditos por cada semestre. As aulas são teóricas e  práticas 
(ver anexo1 para o plano de estudos). 
 
 

 

3. MÉTODO DE ENSINO 

3.1 REGIME DE AULAS 
As aulas decorrem presencialmente em: 

• Horário diurno - das 08h30m às 19h00m, de 2ª a 6ª-feira; 
• Horário noturno - de 2ª a 6ª-feira, das 19h30m às 22h45m; 

        (condicionado a um número mínimo de  inscrições) 

As aulas de Prática Clínica efetuam-se na Clínica-Escola UMC em Lis-
boa. 

 

3.2 DOCENTES 
As  aulas  são  ministradas  por  docentes  da  UMC,  todos  com  vasta 
experiência profissional nas matérias que lecionam. 
 

3.3 TURMAS 
As turmas são constituídas por um máximo de 35 estudantes por turma. 

 

4 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
4.1 AVALIAÇÃO 
A avaliação contínua é feita por sistema de frequências e está depen-
dente da presença mínima em 50% das  aulas. 
A avaliação contínua implica a nota mínima de 10 valores em cada 
uma das   duas   frequências   realizadas,   permitindo   dispensa   
do exame final; nota inferior a 10 valores numa das frequências 
conduz imediatamente a exame final. 
A avaliação contínua é facultativa, podendo o estudante optar por re-
alizar apenas exame final. 
Componente Prática – A avaliação é contínua ao longo do semes-
tre e implica obtenção de nota mínima de 10 valores e 70% de as-
siduidade. 
A classificação será atribuída na escala de 0 (zero) a 20 (vinte). 

 

5 - FINALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
5.1 DIPLOMA 
Atribuição de diploma, finalizado o 5º Ano, atestando que o estudante 
reúne as competências necessárias para a prática segura e autónoma de 
Medicina Chinesa, Acupunctura e Fitoterapia Chinesa, respeitando as leis 
e regulamentos que estiverem em vigor nacional e internacionalmente 
(ver 7.5). 
 

5.2 DUPLO DIPLOMA 
Caso o estudante efetue, no 5º Ano, o Semestre na Chengdu Uni-
versity of TCM na China e o Estágio Hospitalar, e tenha classifica-
ção positiva no  mesmo,  obtém,  além  do  Diploma  UMC,  o  Di-
ploma  de  Bachelor Degree  of  TCM  Doctor  da  CDUTCM,  Di-
ploma  de  licenciatura  com chancela do Ministério da Educação da 
República Popular da   China. 

 

6 - CANDIDATURAS E INSCRIÇÕES 2017/2018 
6.1 PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 
Entrega de Boletim de Candidatura preenchido e assinado, junta-
mente com  os  documentos solicitados. 
Os documentos indicados podem ser entregues nos Serviços 
de Gestão Académica da UMC em Lisboa (Rua Eça de Queirós, 
Nº 16 B – 1º, 1050-096 Lisboa) 

Pode ainda devolver a documentação necessária à inscrição: 

Via CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lisboa 
• Digitalizados,   conjuntamente   com   o   Boletim   de   Candi-

datura preenchido, e enviados para candidaturas@umc.pt 
 

 

Estas candidaturas serão submetidas à apreciação da Direção de 
Curso, que poderá convocar o candidato para uma entrevista, se 
entender necessário. 

 

A receção do boletim de candidatura irá desencadear o processo de 
inscrição.

mailto:candidaturas@umc.pt
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6.2 VALORES  E PAGAMENTO 
Matrícula (paga imediatamente no ato de inscrição): 

 

•  120 € (Até 31/07/2017) 

•  145 € (A partir de 01/08/2017)  
 

Condições Especiais 
 

• Familiar: no caso de duas inscrições do mesmo agregado 
familiar, a 2ª inscrição beneficia de um desconto de 100% 
no valor da matrícula. 

• Padrinho: um novo estudante inscrito no 1º Ano, por inter-
médio de um diplomado ou de um estudante atual da UMC (a 
partir do 2º Ano, inclusive), beneficia de um desconto de 50 
% no valor da matrícula. Esta opção deverá ser acompanha-
da por um comprovativo assinado pelo padrinho. 

 
 

Propina: 
 

O valor total da propina anual do curso é pago no ato de inscrição 
ou no início do ano letivo. 
• Na totalidade, a pronto pagamento - 3.027€ 
• Fracionado - 3.586€ (repartido até um máximo de 12 

mensalidades de 298,86€, de 05 de outubro 2017  
a 05 de setembro de 2018) 

Formas de pagamento: 
Pronto Pagamento: Fracionado: 
•  Numerário  

 
•  Numerário  
 •  Cheque1  

 
•  Refª Multibanco 
 •  Multibanco² 

 
•  Multibanco² 

     • Transferência Bancária3  
 

 
1 Aceites apenas cheques de contas nacionais, aplicável apenas para pagamentos inte-
grais (à ordem da ESMC Pedro Choy, Lda). 

          ²Apenas para pagamentos efetuados localmente, na UMC em Lisboa. 

³ É obrigatório devolver o comprovativo original até ao prazo máximo de   cinco      

(5) dias após data limite de pagamento. 

 

7. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 2017/2018 
 
 

7.1 CALENDÁRIO 2017/2018 
Inscrições: até 18 de setembro de 2017 
Início do ano letivo: setembro 2017 
Fim do ano letivo: setembro 2018 
Período de exames: junho, julho e setembro 2018 

 
7.2 DIRETORA DE CURSO 

Dr.ª Isabel Fernandes 
 

7.3 SECRETARIADO 

Miraldina Pinho 
 

7.4 CODIFICAÇÃO UMC 

Curso CMTC 
 

7.5 RECONHECIMENTO E REGULAMENTAÇÃO DAS TNC 

*A Medicina Tradicional Chinesa é hoje legalmente reconhecida 
na Legislação Portuguesa como uma das sete Terapêuticas Não 
Convencionais (TNC) definidas na Lei 45/2003. 

 

No entanto, continua inacabada a Lei 71/2013 de 2 de Setembro, 
que regulamenta a atividade dessas TNC. Por este facto, continua, 
no tocante à Medicina Tradicional Chinesa, a não ser possível a 
implementação de um curso com reconhecimento ministerial nesta 
matéria. 
As alterações legislativas que poderão ocorrer devido à finalização 
da Lei 71/2013 de 2 de setembro serão suscetíveis de desencadear 
alterações ao presente curso.  

                                                  Anexo 1: Plano de estudos 

Unidades curriculares 1º Ano Unidades curriculares 2º Ano 

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

Introdução aos Fundamentos de MTC Acupunctura e Moxibustão I Acupunctura e Moxibustão II Diagnóstico em MTC I 

Taijiquan I Meridianos e Pontos de Acupunctura Fisiologia Energética Fitoterapia I 

Tui Na I Taijiquan II Taijiquan III Taijiquan IV 

História da MTC Tui Na II Tui Na III Língua e Cultura Chinesa II 

Anatomia I Anatomia II Língua e Cultura Chinesa I Fisiologia II 

Bioquimica I Bioquimica II Fisiologia I Biologia Médica e patologia Geral 

    

Unidades curriculares 3º Ano Unidades curriculares 4º Ano 

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

Acupunctura e Moxibustão III Patologia e Terapêutica em MTC I Diagnóstico em MTC III Diferenciação de Sindromas em MTC 

Diagnóstico em MTC II Fitoterapia II Patologia e Terapêutica em MTC II Patologia e Terapêutica em MTC III 

Taijiquan V Taijiquan VI Fitoterapia III Língua e Cultura Chinesa VI 

Tui Na IV Tui Na V Prática Clínica II Prática Clínica III 

Língua e Cultura Chinesa III Prática Clínica I Língua e Cultura Chinesa V Qi Gong 

Farmacologia Língua e Cultura Chinesa IV Patologia II Patologia III 

Microbiologia e Imunologia Patologia I   

    

 Unidades curriculares  5º Ano  

 1º Semestre 2º Semestre  

 Estágio de Chengdu Temas Avançados  
 Prática Clínica IV * Grandes Clássicos de MTC  
 Elaboração de Artigo Científico * Deontologia em Medicina Chinesa  
 Monografia * Prática Clínica V  

  Psicologia da Comunicação  

  Psicopatologia  
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