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Curso de Medicina Tradicional Chinesa
Flipped Learning
Neste curso, os Blocos Temáticos online são realizados através:
- da disponibilização semanal de matéria assíncrona
- de aulas síncronas de esclarecimento de dúvidas
- de seminários síncronos

1 - ENQUADRAMENTO DE CURSO
1.1 OBJETIVO
• O curso de Medicina Tradicional Chinesa – Flipped Learning tem
como objetivo formar para o exercício da Acupunctura e da
Medicina Tradicional Chinesa através do Ensino à Distância e
Presencial (ver 3.1).

1.2 DESTINATÁRIOS
Todos os interessados que possam comprovar:

As aulas Flipped Classroom decorrem uma vez por mês em Lisboa e
vertem sobre as matérias previamente disponibilizadas. Não são de
presença obrigatória.
Os Blocos Temáticos práticos são presenciais e decorrem em Lisboa,
sendo estes de presença obrigatória.

• Conclusão do ensino secundário obrigatório: 12º ano português
ou equivalente no estrangeiro.

3.2 DOCENTES
1.3 REQUISITOS
• Domínio da língua portuguesa;
• Acesso a um computador com ligação à Internet, micro e
webcam;
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, incluindo
navegação na internet e utilização da plataforma Zoom.
• Possibilidade de se deslocar um mínimo de três vezes por ano a
Lisboa, Portugal.

1.4 DURAÇÃO
O curso tem a duração de dois anos.
Total de horas do curso 2210h.

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.

3.3 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 online, para
esclarecer e auxiliar em dúvidas fora do âmbito dos conteúdos
pedagógicos.

3.4 APOIO TÉCNICO
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
(plataforma Moodle).

2 - CONTEÚDO DO CURSO
2.1 ÂMBITO

3.5 TURMAS

O curso versa as matérias da Teoria Fundamental da Medicina
Tradicional Chinesa, Acupunctura, Fitoterapia Tradicional
Chinesa, abrangendo também a Moxibustão, a Auriculopuntura e
Somatopunctura, a Ventosaterapia, Fundamentos de Dietética
Chinesa e Fundamentos de Tui Na entre outras.
Integra também as seguintes matérias de Ciências da Saúde:
Anatomofisiologia, Biologia Celular, Patologia e Semiologia
Laboratorial.

As turmas online integram um mínimo de 15 e máximo de 35
estudantes, para otimizar a dinâmica de grupo. Os momentos
presenciais obrigatórios decorrem em Lisboa.

3.6 ASSIDUIDADE
O estudante tem três momentos de presença obrigatória por ano,
sendo estes: as práticas de Acupunctura, Moxibustão e Ventosaterapia
(AMV) e os exames presencias (p-fólios).

2.2 PLANO DE ESTUDOS
O curso está organizado em Blocos Temáticos teóricos (online) e
práticos (presenciais). Ver Anexo I

4 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO
4.1 E-FÓLIO – AVALIAÇÃO ONLINE

3. MÉTODO DE ENSINO
3.1 FLIPPED LEARNING
O Flipped Learning, é uma aprendizagem em que os conteúdos
programáticos são disponibilizados online e posteriormente, como
parte integrante e complementar, revistos e consolidados em
aulas presenciais (Flipped Classroom).

4.2 P-FÓLIO - EXAME FINAL
No final do ano letivo, o estudante submete-se à avaliação global dos
Blocos Temáticos através de exame escrito (P-fólio), este momento de
avaliação representa 70% da nota final de cada Bloco Temático. Os Pfólios realizam-se em duas fases/datas (uma regular e uma 2ª fase,
tendo a 2ª fase um custo acrescido). Nas aulas práticas esta avaliação
tem lugar no último dia dessa mesma aula e decorre em formato
oral/prático.

4.3 CLASSIFICAÇÃO
A classificação será atribuída na escala de zero a vinte (0-20).
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Com os conteúdos online o estudante desenvolve um estudo
autónomo e autoregulado sob o acompanhamento permanente
de um professor online.
Nas aulas Flipped Classroom o estudante tem a possibilidade de
rever, recuperar, consolidar, aplicar e ampliar as matérias que
estudou online num ambiente dinâmico e interactivo.
O Flipped Learning tem-se tornado um formato pedagógico
inovador e particularmente eficaz para o aprofundamento dos
conceitos e assimilação dos conteúdos.

No fim de cada Bloco Temático decorre uma avaliação online (e-fólio),
que corresponde a 30% da nota final desse Bloco Temático. Nas aulas
práticas esta avaliação será contínua e recai sobre o desempenho e
conhecimento demonstrado. A avaliação dos seminários de Ciências
de Saúde ocorrerá duas semanas após a realização dos mesmos.

PN03_TMP41_V02_SI

Ano Letivo 2022/2023
Síntese Informativa – Setembro 2022

Curso de Medicina Tradicional Chinesa
Flipped Learning
5 - FINALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Finalizado o 2º ano são emitidos os respectivos Diploma UMC e
Certificado de Habilitações.

6 - PLANIFICAÇÃO

1 ano

Inicio:
01/07/2022
Fim:
29/08/2022

2 ano

Inscrições/
renovação
matrícula

A decorrer
nas duas
semanas
seguintes ao
p-fólio

1 Apenas para pagamentos efetuados localmente, na UMC em Lisboa.
2 É obrigatório devolver o comprovativo original até ao prazo máximo de cinco (5)
dias após data limite de pagamento.

8 - ORGANIZAÇÃO DO CURSO

CalendárioEscolar
Inicio das
aulas:
05/09/2022
Fim das aulas:
24/06/2023
Inicio das
aulas:
08/09/2023
Fim das aulas:
23/06/2024

Momentos
presenciais
obrigatórios
AMV I:
13/04 a
16/04/2023
AMV II:
01/06 a
04/06/2023
AMV III:
22/02 a
25/02/2024
AMV IV:
20/06 a
23/06/2024

P-Folio
(exames
presenciais)
Regular:
29/07/2023
2ªfase:
12/08/2023
Regular:
27/07/2024
2ª fase:
10/08/2024

7 - CANDIDATURAS E INSCRIÇÕES 2022/2023
7.1 PROCEDIMENTOS
Candidatura
O Boletim de Candidatura está disponível em www.umc.pt e deve
ser enviado após preenchimento para sga.online@umc.pt
As candidaturas são submetidas à Direção de Curso, que poderá
convocar o candidato para entrevista (possibilidade de realizar
via Zoom).
Inscrição
A receção do boletim de candidatura irá desencadear o Processo
de Inscrição. Será enviada a ficha de inscrição com pedido de
comprovativos. O Processo de Inscrição completo deve ser
devolvido da seguinte forma:

Diretor de Curso: Dr. Emanuel Filipe
Contactos:
DIREÇÃO DE CURSO

SECRETARIADO

MODERAÇÃO

direcao.cmtcfl@umc.pt

sga.online@umc.pt

moderador@umc.pt

9 - RECONHECIMENTO DO CURSO E ACESSO À
CÉDULA PROFISSIONAL
Em Portugal, a Medicina Tradicional Chinesa é legalmente considerada
como uma das sete Terapêuticas Não Convencionais (TNC), definidas nas
leis 45/2003 de 22 de agosto e 71/2013, de 2 de Setembro.
O exercício desta profissão de saúde carece da obtenção de cédula
profissional, podendo quem for detentor de formação não superior,
candidatar-se dentro das disposições transitórias enunciadas nas leis de
71/2013, de 2 de Setembro e 109/2019, de 9 de Setembro.
Este curso está enquadrado dentro destas últimas disposições e, findo o
mesmo, permite a candidatura à cédula profissional de Medicina
Tradicional Chinesa até 2025.
A atribuição da cédula profissional é da exclusiva responsabilidade da
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e o seu caracter,
provisório ou definitivo, depende da avaliação da candidatura pela
aplicação dos critérios definidos por lei.
Fora de Portugal, os diplomas atribuídos pela UMC têm estado a ser
validados por vários organismos profissionais na Europa, América e
Austrália.

• Enviado digitalizado para sga.online@umc.pt
• Via CTT, para os Serviços de Gestão Académica (Rua Camilo
Castelo Branco, Nº 2 – 5º Esq., 1150-084 Lisboa);

7.2 VALORES E PAGAMENTO
• Matrícula:
145€ (valor pago no ato de inscrição)
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.

• Propina Anual:
- Pronto-pagamento – 1985.00€ (pago no ato de inscrição)
- Fraccionado – 2282.70€ (10 mensalidades)

Transferência Bancária2
Multibanco1
Numerário 1
Referência Multibanco
Paypal

Pronto Pagamento
Disponível
Disponível
Disponível
NÃO APLICAVEL
Disponível

Fracionado
Disponível
Disponível
Disponível
Disponível
Disponível
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• Formas de pagamento:
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Anexo I
Plano de Estudos
1º Ano
Fundamentos de Medicina Tradicional
Chinesa (FMTC)
Meridianos e Pontos de Acupunctura I
(MPA I)

2º Ano

Fitoterapia Tradicional Chinesa II (F II)

Diagnóstico II (D II)

Fundamentos de Dietética Chinesa (FDC)

Diagnóstico I (D I)

Fitoterapia Tradicional Chinesa III (F III)

Diferenciação de Síndromes (DS)

Fitoterapia Tradicional Chinesa I (F I)

Fundamentos de Tui-Na (FTN)

Patologia Terapêutica em Medicina
Tradicional Chinesa (PTMTC)

Pulsologia (Ps)

Fisiologia Energética (FE)

Meridianos e Pontos de Acupunctura II
(MPA II)

Acupunctura, Moxibustão e
Ventosaterapia I (AMV I)*

Acupunctura, Moxibustão e
Ventosaterapia II (AMV II)*

Acupunctura, Moxibustão e
Ventosaterapia III (AMV III)*

Acupunctura, Moxibustão e
Ventosaterapia IV (AMV IV)*

Seminário de Anatomofisiologia (SAf)

Seminário de Biologia Celular (SBC)

Seminário de Patologia (SPt)

Seminário de Semiologia Laboratorial
(SSL)

Somatopunctura e Auriculopunctura (SA) Fitoterapia Tradicional Chinesa IV (F IV)

* - Blocos Temáticos AMV : presenciais e obrigatórios. Ver Ponto 6.
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Nota:
A UMC reserva-se no direito de alterar este plano de estudos mediante necessidades de atualização.
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