
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Datas  

2022 
 

Outubro/22: 
 

22/10/2022 – 1º ENCONTRO – AULA - PRESENCIAL SEDE IBRA (Sábado) 
 

AULA ONLINE (Quinta-feira): 27/10 
 

Novembro/22: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 03, 10, 17 e 24/11 
 

Dezembro/22: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 01, 08 e 15/12 

 

2023 
 

Janeiro/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 19 e 26/01 
 

Fevereiro/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 02, 09, 16 e 23/02 
 

Março/23: 
AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 02, 09, 16 e 30/03 

 

Abril/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 06, 13, 20 e 27/04 
 

15/04/2023 – 2º ENCONTRO – AULA - PRESENCIAL (Sábado) 
 

Maio/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 04, 11, 18 e 25/05 
 

Junho/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 01, 15, 22 e 29/06 
 

Julho/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras):06, 13, 20 e 27/07 
 

Agosto/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 03, 10, 17, 24 e 31/08 

19/08/2023 – 3º ENCONTRO PRESENCIAL – AULA - (Sábado) 

Setembro/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 14, 21 e 28/09 
 

Outubro/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 05, 19 e 26/10 
 

Novembro/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 09, 16, 23 e 30/11 

Acupuntura Tradicional Chinesa • Pós-graduação • Lato Sensu 

Título 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Horários  

Aulas Online: Quintas-Feiras, das 19 às 23 horas. 

Aulas Presenciais: Sábados, das 08 às 17 horas. 

 
 

Público-alvo 

Formados nas diferentes áreas de saúde, como Biomédico, Biólogo, Educador Físico, Enfermeiro, 

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Odontólogo, Terapeuta 
Ocupacional e demais profissões de nível superior da área da saúde e estudantes do último ano da 
graduação. 

Dezembro/23: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 07 e 14/12 

 

2024 

 
Janeiro/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 18 e 25/01 

 

27/01/2024 – 4º ENCONTRO – AULA - PRESENCIAL (Sábado) 
 

Fevereiro/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 01, 08, 15, 22 e 29/02 

 
Março/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 07, 14, 21 e 28 /03 

 

Abril/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 04, 11 e 18/04 
 
Maio/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 02, 09, 16 e 23/05 

 

Junho/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 06, 13, 20 e 27/06 

 
22/06/2024 – 5º ENCONTRO – AULA - PRESENCIAL (Sábado) 

 

Julho/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 04, 11, 18 e 25/07 
 
Agosto/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 01, 08, 15, 22 e 29/08 

 
Setembro/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 05, 12, 19 e 26/09 

 

Outubro/24: 

AULAS ONLINE (Quintas-feiras): 03, 10 e 17/10 
 
19/10/2024 – 6º ENCONTRO – AULA - PRESENCIAL (Sábado) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Local do Evento  

• Presencial: 
➢ Sede do IBRA – Instituto Brasileiro de Recursos Avançados Ltda. 

➢ IBRA – Unidade ‘Vila Madalena: 
Rua Ministro Sinésio Rocha, nº 793 – CEP 05030-000 – Vila Anglo – São Paulo/ SP. 

• Online: 

➢ Formato de aula online através da plataforma Zoom 

 

 
 

 Carga Horária (em horas)  

1.628 horas (440 horas teóricas + 1.188 horas práticas) 

 

 
 

Palestrantes 

➢ Marcio Miyamoto - CRF 83493 

➢ Fabiana Miyamoto - CRP 80059 

➢ Exposição no site do IBRA 
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 

 

 
 

 Currículo dos Coordenadores  

➢ Marcio Miyamoto – CRF 83493 
➢ Exposição no site do IBRA 

https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 

 

 
 

Fatores Críticos de Sucesso 
* Descritivo abaixo 

Acupuntura Clássica Chinesa é um curso único no seguimento, pois oferece a todos os profissionais e alunos 
da área da saúde, a maneira mais confiável, eficiente e segura de se aprender e praticar a autêntica 
Medicina Tradicional Chinesa com o melhor do aproveitamento da modalidade online, sem perder o 

aprofundamento e acompanhamento necessário durante as atividades presenciais. Através do melhor da 
acessibilidade online e da prática dos cursos presenciais, aprenda nesse curso semipresencial com 
profissionais de vasta experiência clínica e acadêmica formados na China. Dos fundamentos em Medicina 
Tradicional Chinesa até a prática da Acupuntura em casos complexos, este curso desenvolve os melhores 
praticantes de Acupuntura da atualidade, com métodos modernos de ensino, sem perder a ênfase na 
tradição oriental. Eleve seu nível, atraia mais conquistas para sua vida e amplie sua percepção de mundo 
com a Acupuntura através desse curso desenvolvido para quem realmente deseja se tornar um praticante 

acima da média e conquiste os melhorares resultados terapêuticos. 

https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição Geral do Curso 

* Descritivo abaixo 

Acupuntura Clássica Chinesa é uma prática fundamental da Medicina Tradicional Chinesa, que visa 
restabelecer e promover a saúde através de estímulos com agulhas (e outros materiais) em regiões 
específicas do corpo. Atualmente, a milenar prática da Acupuntura é reconhecida pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que até mesmo recomenda seu uso para o tratamento de mais de 100 doenças presentes 
no mundo todo. 
Por ser uma prática multidisciplinar, é reconhecida como especialidade por diferentes áreas da saúde. 
Profissionais formados, como Biomédico, Biólogo, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional e demais profissões de nível superior da área da saúde podem se especializar e praticar a 
acupuntura, além de outras diferentes áreas da Medicina Tradicional Chinesa. 
Mesmo sendo muito reconhecida no Brasil, a Acupuntura carece de formações desenvolvidas para o modelo 
semipresencial com sólidas bases e tradições. Assim, a fim de atender à demanda crescente de 
profissionais interessados por formações sólidas e vivências que enfatizam a tradição oriental e a qualidade 
acadêmica aplicada ao campo da Acupuntura, este curso visa: 

1. Oferecer uma abordagem e visão da Acupuntura Tradicional, como foi e atualmente é praticada na 

China, sem dever ou faltar em nada para formações de alto nível internacional; 
2. Aplicar o que há de mais eficiente na educação de acupuntura à distância e presencial; 

3. Formar praticantes de Acupuntura para as áreas de atendimento clínico nas modalidades 

ambulatorial e particular; 
4. Capacitar praticantes de Acupuntura a fim de planejar, discutir e acompanhar diferentes situações 
clínicas, possibilitando ao mesmo realizar o correto diagnóstico para intervir ou se, quando necessário, 
encaminhar de maneira assertiva, coerente e segura à equipe multidisciplinar; 
5. Promover a formação e incentivar profissionais para as áreas de educação no campo de Medicina 
Tradicional Chinesa, no setor público e privado; 

6. Promover continuamente o desenvolvimento das relações éticas no trabalho com pacientes, colegas 

acupunturistas e demais profissionais da área da saúde. 
Tendo sido desenvolvido na modalidade semipresencial, este curso possui o melhor das experiências das 
formações presenciais e da acessibilidade dos cursos online. Pessoas de outras cidades e estados podem 
realizar o curso com total plenitude, pois é possível ter o contato presencial com professores de renome, 
observando técnicas e métodos práticos nas aulas presenciais e, ao mesmo tempo, poder assistir às aulas 
teóricas mediadas por computador com recursos diretos, acessíveis, com o máximo de aproveitamento e 
qualidade. 

 

Conteúdo Programático 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁTICAS 

HORAS 
TOTAL 

 

Fundamentos e bases da Medicina Chinesa 24 8 32 

Microssistemas em Acupuntura 12 20 32 

Diagnóstico da Medicina Chinesa 60 80 140 

Acupuntura Clássica 36 20 56 

Técnicas em Acupuntura Clássica 40 0 40 

Anatomia Energética Aplicada à Acupuntura 36 224 260 

Medicina Interna 152 112 264 

Metodologia Científica 16 40 56 

Acupuntura Clássica Aplicada 48 72 120 

Práticas Complementares da MTC 16 112 128 

Carga horária prática das disciplinas  688  

Prática Clínica Supervisionada  500 500 

TOTAL DE HORAS 440 1188 1628 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Custo do Investimento 

Planos de Pagamento: 
 

Boleto Bancáíio A VISľA: 
- À Vista: R$ 15.600,00 

 
Boleto Bancáíio MAľRÍCULA + Paícelas: 
- R$ 865,86 (Matíícula) + R$ 865,86 (19 paícelas/mês) 

 
Caítão de Cíédito A VISľA: (* Somente píesencialmente no IBRA) 
- À Vista: R$ 15.600,00 

 
Caítão de Cíédito MAľRÍCULA + Paícelas: (* Somente píesencialmente no IBRA) 
- R$ 1.393,93 (Matíícula) + R$ 1.393,93 (11 paícelas) 

 
Caítão de Cíédito * Plano ‘Recoííente – Sem uso do Limite: (* Somente píesencialmente no 
IBRA) 

- R$ 894,20 (Matíícula) + R$ 894,20 (23 paícelas) 
 

- Plano Especial, autoíizado mediante apíovação de cadastío. Solicitaí análise pelo nosso  

Consultoí de Negócio atíavés do e-mail contato@ibíavet.com.bí ou no WhatsApp – (11) 94445- 
3420. 

 
*10% de desconto paía estudantes, alunos e ex-alunos IBRA. 

 

Importante 

➢ Informamos que a realização do curso está sujeita à confirmação do número mínimo de 
participantes e as datas podem sofrer alteração de acordo com as necessidades do instituto. Desta 

maneira, e enfatizando, solicitamos a todos os inscritos que não contraiam despesas vinculadas ao 
curso, pois as mesmas não poderão ser ressarcidas. 

 

➢ As inscrições permanecerão abertas até a data de início ou quando atingir o número máximo de 
participantes e a confirmação será divulgada através de e-mail ou telefone. Caso não haja o 

número mínimo de participantes, enviaremos um comunicado solicitando ao interessado a 
manutenção ou não da sua inscrição. 

 

➢ Em caso de desistência o participante se compromete a pagar o valor equivalente a 10% 
da soma total dos valores das parcelas remanescentes até o término do curso. 

 

➢ O certificado de conclusão somente será autorizado e disponível com aprovação 

final, sem nenhuma pendência na documentação obrigatória e comprovação da 

quitação total do curso. 
 

➢ O instituto regra quando necessário a disponibilidade de materiais de apoio e apostilas dos 

cursos somente no formato online. 

 

mailto:contato@ibravet.com.br

