ALIES

CURSO INTERNACIONAL BÁSICO
DE HOMEOPATIA CLÁSSICA

INFORMAÇÃO GERAL
1.1. Designação: FORMAÇÃO AVANÇADA (ensino tutorial)
Key Info box : 1ªEdição; 2 ECTS : Diploma Universitário
1.2. Tipo: Ensino tutorial/ tutorial
1.3. Data de início prevista: (29.03.17) 1º semestre de 2017
1.4. Data limite de inscrição: 24 de Março 2017
1.5. Local: Escola de Saúde da U Lusofona (Lisboa)
1.6. Créditos ECTS: 10 Creditos (ECTS)

DESCRIÇÃO
1.7. Objectivos e competências:
Objetivos:
Esta oferta formativa visa, principalmente, constituir nos profissionais de saúde em formação,
as competências adiante listadas.
Competências:
1.

Distinguir entre
homeocordados.

medicamentos

homeopáticos

e

medicamentos

complexos

e
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2.

3.
4.

Compreender a Homeopatia Clássica como forma de medicina alternativa à medicina
convencional, dando resposta às grandes questões de saúde a nível mundial (Exemplo: o
uso indevido e exagerado de antibióticos).
Reconhecer e distinguir as nomenclaturas e as regras de utilização, entre uma prescrição
de Homeopatia, e as outras terapêuticas que usam especialidades homeopáticas.
Saber aconselhar e usar medicamentos homeopáticos em casos agudos ou de emergência
em ambulatório.
1.8. Público alvo

Os destinatários profissionais da área da saúde que pretendam usar e indicar produtos
homeopáticos.

1.1. Coordenação e Formadores

Cristina Pombo
(coordenação)

Andrew Ward
(coordenação)

Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela U Lisboa em 1986. Diploma de
Naturologista-Homeopata pelo ISMT em Paço D’Arcos ( 5 anos em regime pós
laboral). Diploma da IACH ( International Academy of Classical Homeopathy ),
curso de pós graduação ( 400 h ), em 3 anos ( Londres ), lecionado pelo Prémio
Nobel Alternativo em 1996 - Prof. G. Vithoulkas. Formadora em cursos de
Homeopatia Clássica.
Graduated in Pharmaceutical Sciences at the U Lisboa in 1986. Diploma
Naturologist-Homeopath by ISMT in Paco de Arcos (5 years ). Diploma IACH
(International Academy of Classical Homeopathy), posgraduate course (400 h),
3 years (London), by the Alternative Nobel Prize in 1996 - Prof. G. Vithoulkas.
Tutor in Classical Homeopathy courses.
Diploma de especialista em Homeopatia pelo College of Homeopathy em
Londres ( 3 anos em full time ). Diploma da IACH ( International Academy of
Classical Homeopathy ), curso de pós graduação ( 400 h ), em 3 anos (
Londres), lecionado pelo Prémio Nobel Alternativo em 1996 - Prof. G.
Vithoulkas. Responsável e formador dos cursos do Prof. G. Vithoulkas no Reino
Unido desde 2005.
Specialist Diploma in Homeopathy by the College of Homeopathy in London
(three years in full time). Diploma IACH (International Academy of Classical
Homeopathy), post graduate course (400 h), 3 years (London), by the
Alternative Nobel Prize in 1996 - Prof. G. Vithoulkas. Responsible and trainer of
Prof. courses G. Vithoulkas in the UK since 2005.
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1.11

Estrutura da Formação

Módulos / Unidades
Curriculares (UC's)
S1 – Príncipios de homeopatia
S2 – Clínica homeopática

H formação
Presencial

TOTAL

8

25

1

300€

16

26

1

450€

Curso completo (S1 e S2)

1.12

ECTS

Custo €

480€

Funcionamento

Curso presencial, com avaliação no final do módulo 1 e 2

1.13

Descrição breve das unidades curriculares/ Curricular units brief description:

Módulo S1OL

Princípios de homeopatia

Conhecimentos com vista à compreenção da homeopatia : história, filosofia, conceitos,
diferenças para as outras terapêuticas que usam produtos homeopáticos, situação
nacional e internacional, matérias medicas e repertórios on line, teoria dos níveis de
saúde do Prof Vithoulkas, dinâmica das afeções agudas, crónicas e degenerativas,
interpretação de prescrições e aconselhamento, armazenamento e cuidados a ter com os
medicamentos. abordadas
Clínica em Homeopatia
Módulo S2OL

Descrição dos principais medicamentos a aconselhar/prescrever ( potência e frequência )
em casos de situações agudas e / ou urgentes ( ex. Traumatismos, feridas, queimaduras,
entalões, enjoos em viagem, diarreia e vómitos, picadas de insetos, dores de dentes na
dentição e em adultos, intoxicações alimentares, estados de choque, febres altas e
convulsões, dores em geral e tipo cólica etc. Saber utilizar um repertório online (
VithoulkasCompass ) em casos agudos e urgentes.
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1.14

Custos de formação

Consulte a a ficha de inscrição
1.15

Avaliação e Certificação

Sistema de Avaliação: Contínuo
Cada UC tem uma avaliação com base numa atividade (Fichas, testes, etc).
- Toda a formação é certificada através de diploma oficial no âmbito dos regulamentos de
Formação de Alto Nível da Universidade Lusófona.
Nível I: Diploma de Actualização - aprovação correspondente a cada uma das
unidades curriculares individualmente consideradas;
Nivel II: Diploma de Formação Avançada - aprovação determinada pela média
ponderada obtida no módulo 1 e 2 (2 ECTS).
- Os créditos ECTS obtidos podem ser acumulados e transferidos para outros programas ou
cursos de formação pós graduada, incluindo Mestrados e Doutoramentos.

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS

INSCRIÇÕES - INFORMAÇÕES
Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde, ULHT Campo Grande 376, 1749-024 Lisboa PORTUGAL
e-mail: marisa.paiva@ulusofona.pt

www.ects.ulusofona.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde

4

