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Curso de Medicina Tradicional Chinesa – B-Learning

*

Acupuntura e Fitoterapia

O curso tem a duração de 4 anos.

1 - ENQUADRAMENTO DE CURSO

2 - CONTEÚDO DO CURSO

1.1 OBJETIVO

O Curso de Medicina Tradicional Chinesa – B-learning 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 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 termos
do estabelecido pelo Decreto-Lei n. 64/2006, de 21 de Março.

1.3 REQUISITOS
• Domínio da língua portuguesa;
• Acesso a um computador com ligação à Internet e webcam;
Conhecimentos de informática, na ótica do utilizador, incluindo
navegação na Internet.

1.4 DURAÇÃO

2.1 ÂMBITO
Medicina Chinesa
O curso versa matérias de Medicina Tradicional Chinesa,
nomeadamente a Acupunctura e Fitoterapia Tradicional Chinesa,
abrangendo outras técnicas associadas, tais como a Moxibustão, a
Ventosaterapia, a Auriculopunctura, entre outras.
Ciências de Saúde (CS)
Em paralelo às matérias de Medicina Tradicional 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 Unidades Curriculares (UC) correspondentes, bem como
não realizar exame final dessas matérias, mediante o pedido de
equivalência feito atempadamente e após o seu deferimento.

2.2 PLANO DE ESTUDOS
O Curso está organizado em (UC) teóricas e práticas, sendo as práticas
devidamente comunicadas com antecedência e iniciando-se a partir do
2º ano, conforme Plano de Estudos abaixo.

PLANO DE ESTUDOS
1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Unidades Curriculares
Introdução à
Medicina Tradicional Chinesa (IMTC)

Fitoterapia I (F I)

Fitoterapia II (F II)

Farmacologia (Fc)

Fundamentos de
Medicina Tradicional Chinesa (FMTC)

Diagnóstico I (D I)

Somatopunctura e
Auriculoterapia (SA)

Fitoterapia IV (F IV)

História de
Medicina Tradicional Chinesa (HMTC)

Acupunctura e
Moxibustão II (AM II)

Microbiologia (MB)

Diferenciação
de Síndromes (DS)

Referências Anatómicas (RA)

Anatomofisiologia (AF)

Acupunctura e
Moxibustão III (AM III)

Patologias (Pt)

Fundamentos de Fitoterapia (FF)

Fisiologia
Energética (FE)

Diagnóstico III (D III)

Acupunctura e
Moxibustão IV (AM IV)

Acupunctura e Moxibustão I (AM I)

Diagnóstico II (D II)

Fitoterapia III (F III)

Semiologia Laboratorial (SL)

Meridianos e Pontos de Acupunctura I
(MPA I)

Meridianos e Pontos de
Acupunctura II (MPA II)

Diagnóstico IV (D IV)

Diagnóstico V (D V)

Dietética de Medicina Tradicional Chinesa
(DMTC)

Deontologia
(D)

Biologia Celular (BC)

Nota - O conteúdo programático indicado pode sofrer alterações imprevistas à data de emissão deste documento, conforme orientações de órgão competente da UMC,
ou legislação superveniente.

3. MÉTODO DE ENSINO

3.3 APOIO TÉCNICO

3.1 BLENDED-LEARNING
O curso é maioritariamente composto por aulas online. As matérias
correspondentes às várias UC são disponibilizadas periodicamente,
entre uma a três vezes por semana. Os momentos presenciais
curriculares estão relacionados com a presença nos exames finais e nas
aulas práticas, correspondendo a um ou dois momentos anuais. Este
método de ensino, designado b-learning, é uma aprendizagem que
combina aulas online e momentos presenciais (enquanto o e-learning
implica aprendizagem exclusivamente online).

Sempre que surjam problemas no acesso à plataforma ou dificuldades
na navegação ou outros problemas de ordem informática, o estudante
terá a ajuda necessária através do Apoio Técnico da UMC Online.

3.4 DOSSIER DO e-ESTUDANTE
No início do ano, os estudantes recebem um Dossier do e-Estudante,
que servirá para arquivar toda a documentação disponibilizada ao longo
do curso, podendo ainda conter materiais adicionados considerados
interessantes para o estudo.

3.5 DOCENTES

3.2 MODERAÇÃO
Os estudantes são acompanhados pelo Moderador do curso em todas
as questões relacionadas com o funcionamento do mesmo, sendo a
Moderação quem o orientará ao longo do percurso académico, para
esclarecer e auxiliar em dúvidas fora do âmbito dos conteúdos
pedagógicos.

As aulas são ministradas por docentes da UMC, todos com vasta
experiência profissional nas matérias que lecionam e com preparação
específica para o ensino à distância.

3.6 TURMAS
As turmas online integram um máximo de 30 participantes, para
otimizar a dinâmica de grupo. Os momentos presenciais obrigatórios
decorrem em Lisboa.
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4 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO
4.1 E-FÓLIO - AVALIAÇÃO CONTÍNUA
Cada UC terá uma avaliação própria online (e-fólio), indicada - em geral
- no início do curso e - em particular -, sempre que se justifique, em
cada UC, conforme a tipologia de matéria e duração da UC.

4.2 P-FÓLIO - EXAME FINAL
No final do ano letivo, o estudante deve submeter-se a avaliação global,
realizada presencialmente, em p-fólio (exame escrito ou oral). Esta
avaliação realiza -se em três épocas/datas, uma regular e outras duas
de recurso.

As candidaturas são submetidas à Direção de Curso, que poderá
convocar o candidato para entrevista (possibilidade de realizar via
Skype).
A receção do boletim de candidatura irá desencadear o processo
de inscrição.

7.1 VALORES E PAGAMENTO
Matrícula: 145 € (valor pago no ato de inscrição) 3
Propina:
Pronto pagamento – 1910.00 € (apago no acto de inscrição e té dia 05 de
3

4.3 CLASSIFICAÇÃO

Outubro)

Fracionado – 2245.95 € (repartido até um máximo de 9 mensalidades de

A classificação será atribuída na escala de 0 (zero) a 20 (vinte).

249.55 €, de 05 de Outubro de 2018 a 05 de Junho de 2019)

5 - FINALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM

3

Formas de pagamento:

5.1 DIPLOMA
Finalizado o 4º ano, atribui-se diploma a atestar 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 ESTÁGIO HOSPITALAR NA CHINA

Pronto Pagamento:
2

• Multibanco

• Transferência Bancária3
• Numerário
• Cheque1
• Paypal

Fracionado:

•
•
•
•

Referência Multibanco
Multibanco²
Numerário
Paypal

Obtido o Diploma UMC, o estudante pode candidatar-se a exame de
acesso ao estágio hospitalar na Universidade de Medicina Chinesa de
Chengdu. Este estágio tem certificação própria.

Aceites apenas cheques de contas nacionais, aplicável apenas para pagamentos
integrais (à ordem de Universidade de Medicina Chinesa Zhong Yi Da Xue, Lda).

5.3 PRÁTICA CLÍNICA NAS CLÍNICAS ESCOLA UMC

2

Os estudantes deste Curso têm, regularmente, a opção de fazerem
observação e prática clínica nas Clínicas Escola da UMC em Lisboa,
Porto e Coimbra, perfazendo um total de 40 turnos, cada um de 4
horas. Estes turnos são gratuitos e podem ser feitos desde o 1º ano
até dois anos após a conclusão do curso.

1

Apenas 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.

Condições Especiais

• Familiar: no caso de duas inscrições do mesmo agregado familiar,

6 - PLANIFICAÇÃO 2018/2019

a 2ª inscrição beneficia de um desconto de 100 % no valor da
matrícula.

Inscrições:

• Padrinho: um novo estudante inscrito no 1º Ano, por intermédio de

de 06 Maio a 02 Novembro 2018

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 acompanhada por um
comprovativo assinado pelo padrinho.

Início do ano letivo:
22 Outubro 2018
Fim do ano letivo:

7.2 DIRETOR DE CURSO

29 Abril 2019

Dr. Emanuel Filipe

7.3 SECRETARIADO

Período de exames:

Dirigina Benguela

7 - CANDIDATURAS E INSCRIÇÕES 2018/2019
Os documentos (Boletim de Candidatura preenchido e assinado,
juntamente com os documentos solicitados) devem ser entregues nos
Serviços de Gestão Académica da UMC em Lisboa (Rua Eça de
Queirós, Nº 16 B – 1º, 1050-096 Lisboa).
Pode enviar a documentação necessária à inscrição:

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

7.4 CODIFICAÇÃO UMC
Curso CMTC-BL

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.

preenchido, e enviados para candidaturas@umc.pt
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