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BEM-VINDO

AO IPN
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Caro(a) Candidato(a):
A vida é um processo de mudança e de transformação, em que os desafios são a única constante desta dialética: o que
julgamos verdadeiro hoje, logo percebemos o quanto efêmero se torna.
O Instituto Português de Naturologia, com mais de 22 anos de existência, assumiu, como projeto educativo e social, a capacidade de fazer diferente, pensar diferente, tendo como certo a necessidade de nos adaptarmos e, se necessário, nos transformarmos.
Convidamos o candidato/a entrar neste desafio e ter a coragem de se transformar e pensar diferente, questionando os paradigmas que parecem evidentes.
Para tal, apresentamos neste Guia um resumo do nosso percurso, os desafios que superámos e aquilo que pretendemos
continuar a fazer: trabalhar a realidade atual da saúde conciliando os conhecimentos ancestrais com os benefícios da evolução da tecnologia, para atingir a verdadeira arte da cura e do bem estar.
Somos uma Escola com muitas provas superadas e que formamos profissionais de saúde com uma visão holística da saúde/
doença e do bem estar.
Transforma a possibilidade em realidade e inicia uma nova forma de ver a saúde, a doença e os cuidados básicos de bem estar.
Nós acompanhamos-te neste percurso e ajudamos na preparação para a mudança!
A Direção do IPN

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA MTC E NATUROPATIA: de 3 de abril de 2022 até 20 de setembro 2022
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO, PARA DÚVIDAS: 22 de setembro 2022, às 10h ou às 19h online
SESSÃO DE BOAS VINDAS: 8 de outubro 2022, às 16h online
AULAS ABERTAS: DIA 26 DE SETEMBRO 2022 ÀS 10H OU DIA 29 DE SETEMBRO ÀS 19H ONLINE
INÍCIO* DAS AULAS DO 1º ANO DE MTC E NATUROPATIA: 26 setembro 2022
INÍCIO* DAS AULAS PARA MASSAGEM E OUTROS CURSOS: 10 de outubro 2022
* Solicite, na Secretaria, a data de início das suas aulas.
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10 RAZÕES

1

Somos uma Escola pioneira e com mais de 22 anos de experiência formativa na Medicina Natural, que forma profissionais para o tratamento e aconselhamento em saúde, pelos meios naturais, numa abordagem holística, ensinando os
meios e processos naturais de cura;

INSTITUTO PORTUGUÊS

2

Somos a primeira entidade a ser acreditada e certificada pelas entidades oficiais, nomeadamente DGERT, na área da
formação em Medicina Natural;

3

Somos um projeto educativo e social onde a saúde é a fonte da felicidade e onde a Ciência se une com o conhecimento ancestral, alicerçado na investigação em Medicina Natural, nas suas diversas vertentes;

4

Oferecemos um elevado nível de empregabilidade dos nossos alunos, com criação de mecanismos próprios de colocação no mercado de trabalho, com resultados de grande sucesso;

5

Temos uma grande capacidade de adaptação aos mais difíceis desafios, com um sistema de ensino adaptado a uma realidade exigente;

6

Temos dimensão nacional e com extensão em Espanha, através da nossa escola, Escuela Superior de Técnicas Parasanitárias (ESTP) e com protocolos com entidades oficiais e académicas;

7

Temos instalações próprias de qualidade, nas zonas mais centrais das maiores cidades nacionais, nomeadamente
com clínicas próprias do IPN, onde os alunos estagiam e praticam em contexto real de trabalho;

8

Somos uma instituição que continua a ser decisiva na legislação das Terapêuticas Não Convencionais – TNC – que
veio regulamentar a Acupuntura, Medicina Chinesa, Naturopatia, Osteopatia, Quiroprática, Homeopatia e Fitoterapia,
em Portugal, com representatividade em todos os momentos do processo e continuando a formar futuros diplomados em MTC e Naturopatia;

9

Já formámos mais alguns milhares de profissionais nas diferentes abordagens holísticas de cura: desde alimentação,
tratamento energético ou acompanhamento emocional. Entendemos a alimentação como uma verdadeira medicina
já que engloba não só o que comemos, mas também como comemos e as suas implicações na atividade física, mental
e profissional;

PARA OPTAR PELO

DE NATUROLOGIA

mais que uma Escola: ensinamos não só a cuidar e curar, mas, acima de tudo, mostramos uma forma diferente
10 Somos
de estar na vida, um caminho para mais saúde (controlo das doenças degenerativas, do stress, ansiedade, equilíbrio
espiritual) e bem-estar.
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QUEM
SOMOS
Em 1999 é fundado o Instituto Português de Naturologia (IPN)
como entidade formadora na área da Medicina Natural, integrado numa estrutura mais ampla a SEMT - SOCIEDADE EUROPEIA de MEDICINAS TRADICIONAIS, sua entidade instituidora e mantenedora.
É apresentado, publicamente, o Projeto IPN, como o primeiro
projeto nacional de formação em medicina natural aliado à
prestação de serviços clínicos. Foi criada a Clínica Foz Vital Clínica de Bioterapias e Longevidade que, mais tarde, deu lugar às Clínicas Vital - Clínica de Bioterapias e Longevidade:
https://clinicasvital.com/
Apostando na investigação, foi criado o Centro de Investigação em Medicina Natural – CIMN que aposta no estudo e desenvolvimento da Medicina natural, agregando o conhecimento especializado:
http://cimnatural.pt/

Fundação:

1999

Voltar ao Índice

O IPN é, assim, um projeto educativo muito bem definido
assente no paradigma da saúde como condição essencial
da felicidade. A nossa ambição será levar, ao maior número de pessoas, a alegria de viver saudável.
Este projeto assenta, por isso, em alguns valores essenciais:
Primum non nocere: qualquer método de intervenção em
saúde não dever, em primeiro lugar, causar qualquer dano;
Responsabilidade social e comunitária: a nossa intervenção deve criar bem-estar no indivíduo e na sociedade;
Mínimo custo, máximo proveito: otimizar o resultado recorrendo ao mínimo gasto, abolindo toda a atitude de desperdício e garantindo a sustentabilidade;
Cooperação: todas as entidades públicas ou privadas que possam ser uma mais valia para este projeto serão bem-vindas;
Trabalho de Equipa: preconizando e apostando nas competências individuais e na meritocracia;
Ética profissional: no trabalho, na empresa, nas relações
inter e intra estruturas sociais;
Investigação Científica: o desenvolvimento da atividade científica é um elemento essencial da estrutura da nossa instituição de ensino e condição de evolução do conhecimento;

Em 2013 o IPN esteve presente na Regulamentação das
Terapêuticas Não Convencionais e na discussão da Proposta de Lei nº 111, que visava alterar a Lei nº 45/2003, de
22 de agosto. Foi Co-fundadora da Federação Nacional de
Escolas de MTCA- TNC. Em janeiro de 2014, os Profs. Doutores M. Manuela N. Costa Maia Silva e António Marcos foram indigitados pela ACSS, junto do Ministro da Saúde,
como elementos do Conselho Consultivo para a TNC, previsto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 71/2013, de 2 de setembro.
Por Despacho nº 12337/2014, de 7 de outubro e ao abrigo
do art.º 18 da Lei nº 71/2013, de 2 de setembro foram designados para integrar o Conselho Consultivo para as Terapêuticas não Convencionais.
Em 5 de junho foram publicados, alguns dos diplomas normativos que faltavam, relativos aos planos curriculares das Terapias Não Convencionais (TNC), nomeadamente os de Naturopatia, Fitoterapia, Osteopatia, Quiropraxia e Acupuntura.
Em 2017 o IPN continuou a ter uma voz ativa na regulamentação e no reconhecimento da formação em TNC, em Portugal.
No final de 2019 foi publicada a Lei nº 109/2019, de 9 de
setembro, que modificou o regime de atribuição de cédulas profissionais, procedendo à segunda alteração à Lei n.º
71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º
45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não
convencionais, alargando o prazo de solicitação da Cédula
profissional nas TNC até 31 de dezembro 2025.

Apoiar e promover a sustentabilidade.
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A NOSSA

DIREÇÃO NORTE

ESTRUTURA

As atuais instalações da Direção Norte estão sediadas no Porto, na Boavista, no Ed. Hoechst. Situado em local de fácil acesso quer por transportes públicos ou privados, tem demonstrado grande
dinamismo graças à capacidade construtiva e inovadora dos seus formadores e alunos.

QU
EM
S O M Oem
S :Direção
U M ANorte
G R Ae N
E Omelhor
RGANIZAÇÃO
O IPN
está
organizado
SulDpara
acompanhar as necessidades dos nossos alunos e formadores.
A NOSSA ESTRUTURA

SEMT
SOCIEDADE EUROPEIA
DE MEDICINAS TRADICIONAIS

A esta Direção fazem parte a Clínica Foz Vital – Clínica de Bioterapias e Longevidade, que constitui
um Centro de Estágio Clínico, do IPN Porto, um Centro de Alojamento, sito no campus universitário
do Porto – Casa de Arca D`Água, disponível para alojar alunos e professores. Conta, ainda, com
duas delegações de apoio, uma em Braga, no Ed. Flamingo e outra em Coimbra, no Ed. Arnado, no
centro de Coimbra que ajudam a dar resposta pontual a algumas questões logísticas. Estas delegações contam com as respetivas Clínicas de Bioterapias e Longevidade e podem ocorrer algumas
formações presenciais, se houver número suficiente de alunos para formar turma. Quando não há,
as formações decorrerão, apenas, em Lisboa e Porto.
O candidato, ao inscrever-se, terá de indicar qual o local de preferência para a sua formação e se
essa opção exclui ou não qualquer outro local.
Rua Tenente Valadim

Metro a 50 mts.

P2 – Paragem Autocarro: Av. Sidónio Pais • 104 (Resende) • 119 (Resende) • 13 • 202 • 501 • 601

Prof.ª Ana Veloso

Empresa Saudável

es

sa
Pte. Arrábida

Rotunda
AEP

Prof.ª Tatiana Brito

ÁREA DE FORMAÇÃO

aE
st.
B

VCI - IC 23

Prof. Doutor António Marcos

Direção
NORTE

IPN IN CARE SERVICE

aíd

Av.ª Associação
Empresarial de
Portugal

Direção
SUL

ÁREA CLÍNICA

Freixo

Presidente:

Norteshopping

DIREÇÃO SUL

ÁREA DE FORMAÇÃO

P1
S

Rotunda
do Bessa

P1 – Paragem Autocarro: Rotunda do Bessa • 202 • 501 • 601

Prof. Doutora Maria Manuela
N.C. Maia Silva

Rua do Sargento Abílio

IPN Ed. HOECHST

www.ipnaturologia.com

Presidente do Conselho de Direção e Diretora Geral

P2

Av
.ª S
idó
nio

IPN
Instituto Português de Naturologia

Pa
is

FRANCOS

ÁREA CLÍNICA

Situado numa zona central de Lisboa, com boa acessibilidade em transportes públicos é constituído
por um piso exclusivamente para formação e outro para a Clínica-Lisboa Vital, onde se realizam as
práticas clínicas. Possui uma equipa de formadores de excelência que apoiam os alunos, tanto na
formação em sala de aula, como no trabalho de aplicação clínica permitindo, o trabalho em contexto real de práticas clínicas, com crescimento significativo no atendimento de pacientes em práticas
clínicas, tanto em Acupuntura, como em Naturopatia, Auriculoterapia e Massagem.

IPN IN CARE SERVICE

Metro ESTAÇÃO SETE RIOS a 2 minutos

Empresa Saudável

u
Carreiras de autocarros: 716, 726, 731 a 2 minutos
Comboio: Estação Sete Rios a 2 minutos
Rede Expresso Sete Rios a 4 minutos

PÓLO LISBOA

PÓLO COIMBRA

PÓLO PORTO

PÓLO BRAGA
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AS NOSSAS

PARCERIAS
Em 1999 o IPN e a ESTP – Escola Superior de Técnicas Parasanitárias celebraram um protocolo de colaboração que muito se tem dinamizado ao longo
destes anos e que conta com delegações em Espanha, nas cidades de Leon, Vigo, Salamanca, Ponferrada, Corunha, Oviedo, Gijón.
Em conjunto realizaram-se, por várias vezes, em Madrid, um dos maiores congressos e encontros na
área das terapias manuais, o HISPAMAS, que em
cada edição contou com cerca de 950 participantes.
Ao longo destes anos, em colaboração com a Exponor o IPN e o Grupo ESTP tem-se levado a cabo, de
dois em dois anos o Congresso Ibérico de Medicina
Natural – A Medicina Natural nos Cuidados Básicos
de Saúde, nas suas várias edições, na Exponor.
De salientar que, além da mobilidade constante de
professores e alunos entre as duas escolas, já decorreram pós-graduações conjuntas na China, em
que nossos formadores e os alunos que tenham
concluído a sua formação, poderão especializar os
seus conhecimentos na China.
Este trabalho já tem vindo a ocorrer desde 2001,
com a ida de vários docentes do nosso quadro de
formadores. Iniciamos esta cooperação com a Associação Médica Chinesa, a maior organização
médico colegial, com a realização de cursos em
Beijing, na área do Qi Gong, Acupuntura, Reflexologia Podal Oriental, Estética Oriental e outros cursos. Recentemente a cooperação estendeu-se à Escola Internacional da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, de Beijing, com quem, se têm realizado os atuais cursos de formação especializada.

Um dos aspectos importantes do projecto educativo do IPN é a celebração de protocolos com entidades públicas e privadas que possam contribuir, por
um lado, para uma melhor qualidade de ensino e
inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho
e, por outro, para uma ação mais interventiva da
medicina natural na saúde da população, através da
alteração de hábitos e cuidados.
Todos os nossos protocolos visam a melhoria da
formação e da qualidade de vida da nossa população. Daí se justifica a relação com as mais variadas
entidades, desde escolas, como o Upledger Institute International, no âmbito da Terapia Sacro Craniana, o Instituto Formação Superior de Bioterapias,
na área da Homeopatia, até Câmaras Municipais.
Estes protocolos têm-nos permitido levar aos alunos um melhor conhecimento do mundo clínico,
maior prática e relação com os pacientes, bem
como uma maior intervenção na saúde das populações. O IPN tem, ainda, protocolos com o Centro
Alemão de Bioenergética Aplicada e Terapias Holísticas, na área da Massagem Bioenergética e com
o Instituto de Formação Superior em Bioterapias,
na área da Homeopatia.

BLOOD DIET -Nutrição ortomolecular de acordo com o grupo sanguíneo.

SEMT

SOCIEDADE EUROPEIA
DE MEDICINAS TRADICIONAIS

SINDEP
Foi celebrado em 11 de Novembro de 2002 um protocolo com o
SINDEP (Sindicato Nacional e Democrático dos Professores).

SEMT- Sociedade Europeia de Medicinas Tradicionais.

ESTP - Escola Superior de Técnicas Parasanitárias
Que conta já com 9 centros em Espanha (Madrid, Oviedo,
Ponferrada, La Coruña, Sta Cruz de Tenerife, Leon, Valladolid, Vigo ,
Gĳón) e constitui a extensão e representação do IPN, em Espanha.
ASSOCIAÇÃO MÉDICA CHINESA
É uma das associações médicas mais poderosas e de maior impacto
à escala mundial. Está integrada na OMS, e o IPN juntamente com
a ESTP têm o exclusivo de organizar cursos na China, para os seus
alunos.
INEM - Ins�tuto Nacional de Emergência Médica
Esta parceria consiste na realização de cursos na área das técnicas
básicas de emergência e do suporte básico de vida, certificados pelo
INEM e que se realizam nas instalações do IPN.
STª CASA DA MISERICÓRDIA DE OVAR
Entidade de reconhecido mérito que desenvolve a sua actividade
na área da interação social, com apoio social e clínico junto das
comunidades.
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
O INSTITUTO PORTUGUÊS DE NATUROLOGIA realiza, todos os
anos, actividades em colaboração com a Câmara Municipal do Porto,
nomeadamente na área de apoio ao desporto e informação na área da
saúde.
CÂMARA MUNICIPAL DE S. JOÃO DA MADEIRA
O IPN tem vindo a realizar, todos os anos, em Junho, o congresso
de Medicina Natural, aberto ao público, onde são abordadas as
temáticas do desporto e dos cuidados básicos de saúde.

CLUB PT
O protocolo com o Club PT - Portugal Telecom.

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NATURAL

UPLEDGER INSTITUTE INTERNATIONAL

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MADRID ESTP

BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE BARCELONA ESTP

WORLD FEDERATION OF CHINESE MEDICINE SOCIETIES

FOZ VITAL - Clínica de Bioterapias e Longevidade
HFBBIOENERGETIK - CENTRO ALEMÃO DE FORMAÇÃO EM
BIOENERGÉTICA APLICADA E TERAPIAS HOLÍSTICAS
CENTRO HIPÓCRATES DE TERAPIAS NATURAIS

FEIRA INTERNACIONAL DO PORTO

JUNTA DE FREGUESIA DE NEVOGILDE
No intuito de criar uma abertura da Foz Vital a toda a comunidade
da zona da Foz, foi celebrado um PROTOCOLO ENTRE A JUNTA
DE FREGUESIA DE NEVOGILDE E A FOZ VITAL – CLÍNICA DE
BIOTERAPIAS E LONGEVIDADE.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
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A METODOLOGIA

DA NOSSA
FORMAÇÃO

A saúde deveria ser o estado natural da existência de qualquer ser
vivo. É o sentimento de harmonia completa, de ser integral, que conduz à verdadeira saúde.
A visão holística do indivíduo, o recurso e o interesse pelas terapias
naturais tem evoluído ao longo dos anos. A fuga aos efeitos colaterais
e a abordagem impessoal da medicina convencional têm levado ao
crescente interesse e validação de outras formas de abordagem da
saúde. Mesmo as patologias mais complexas podem ter uma abordagem naturopática.
O IPN tem, ao longo destes anos, apostado, fortemente, na formação
presencial, de cariz muito prático, do saber fazer e na aplicação profissional da medicina natural. A publicação recente da regulamentação
das Terapêuticas Não Convencionais, em que todos nós nos envolvemos e participámos, veio confirmar o sucesso deste projeto.

A nossa formação, com longa experiência no ensino e na clínica, combina:
o conhecimento energético da medicina oriental, com a ciência da longevidade e a reabilitação física e mental.
Assim, propomos:
- em vez das conceções tradicionais de alimentação, propomos conhecer a cultura da longevidade ao longo dos anos;
- em vez de dieta propomos bio-individualidade, com uma alimentação adequada ao corpo em função da época do ano e dos tipos de
alimentos disponíveis;
- saúde holística mente/corpo/espírito e não uma bordagem reducionista;
- olhar e ver os alimentos de forma diferente;
- seminários e workshops dinâmicos, em campo aberto e interativo;

O IPN faz a história da Medicina Natural, em Portugal: pensando na
necessidade dos cuidados de saúde as formações do IPN podem ser
mais longas (Cursos), mais curtas (Seminários e Workshops), mais técnicas ou de interesse geral. Toda a formação mais completa pode ter
Estágio Clínico, nas nossas clínicas. O trabalho em contexto real, nos
nossos Centros de Estágio/Clínicas, é a nossa maior aposta na qualidade dos alunos diplomados pelo IPN.

- uma equipa de grande experiência, a trabalhar juntos há mais de 20 anos, conciliando com a juventude de ex alunos que são, agora, jovens
formadores e criam o dinamismo necessário para que a formação evolua.

Antes de cuidares dos outros

Propomos um sistema híbrido de formação: as aulas teóricas poderão ser lecionadas à distância/presencial e as aulas de aplicação
prática são presenciais. Estando em contexto de formação na área da
saúde, não fazemos e-learning. Não é permitida a gravação da formação e as aulas são de presença obrigatória para que seja garantida a
assimilação do conhecimento.

TRANSFORMA-TE
CUIDA-TE

!

Neste Guia do Candidato poderás encontrar alguma da nossa formação que se realiza periodicamente,
ao longo do ano, na área da alimentação, reequilíbrio energético, reabilitação física, mental e espiritual.
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A NOSSA
FORMAÇÃO

DE A a Z

A nossa formação inclui cursos mais completos, de maior duração e outros mais curtos e mais especializados, seminários
e workshops, de natureza mais prática.
De entre os cursos disponíveis temos o de Medicina Tradicional Chinesa e Naturopatia, englobados nas Terapêuticas Não
Convencionais (TNC), que habilitam para obtenção das respetivas Cédulas Profissionais, junto da ACSS.

NOTA:
As Terapêuticas Não Convencionais (TNC) estão legisladas em Portugal pela Lei nº 45/2003, de 22 de agosto e pela Lei nº
71/21013, de 2 de setembro.
O seu exercício carece de obtenção de Cédula Profissional, atribuída pela ACSS. Esta Cédula Profissional pode ser obtida,
junto da ACSS, com o comprovativo de formação profissional adequada, para preenchimento dos requisitos exigidos pela
Port. nº 181/2014, de 12 de setembro. A Lei nº 109/2019, de 9 de setembro, que modificou o regime de atribuição de cédulas
profissionais, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22
de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, alargou o
prazo de solicitação da Cédula profissional nas TNC até 31 de dezembro 2025.
A nossa formação em TNC cumpre os requisitos para candidatura à Cédula Profissional de Naturopatia e MTC.
Em período de PANDEMIA/COVID-19 as aulas de Naturopatia e Medicina Tradicional Chinesa serão lecionadas em regime
misto - à distância e presencial - no cumprimento das normas veiculadas pela Direção Geral de Saúde.

As aulas presenciais decorrerão ou em Lisboa ou no Porto. Havendo número suficiente de inscritos por turma, as mesmas
poderão ocorrer, também no Pólo de Braga .
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ACUPUNTURA

ESTÉTICA
CORPORAL

Saídas profissionais: especialização em Acupuntura Estética Corporal.
Requisitos de candidatura: Acupuntores ou Especialistas em Medicina Tradicional Chinesa.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais. A avaliação será contínua, tendo em conta a
assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.

Objetivos: formação contínua para acupuntores com o objetivo de dotar os participantes de conhecimentos sobre a utilização em contexto profissional e em benefício dos pacientes; realizar as diferentes técnicas acupunctura para regeneração estética corporal.

Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Pagamento único:

80€
Duração:

10

horas

Com início março/maio (estas horas incluem horas letivas presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e
calendarização).

Acupuntura Estética Corporal

Ventosaterapia

Obesidade

Protocolo: Celulite, Gordura localizada

Gordo Yin / Gordo Yang

Estrias

Celulite

Flacidez

Eletroestimulação / Eletroacupuntura / Eletrolipólise

Ptose das mamas

Benefícios

Cicatrizes

Modos de realização

Estrutura da consulta

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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ACUPUNTURA

ESTÉTICA
FACIAL

Objetivos: formação contínua para acupuntores com o objetivo de dotar os participantes de conhecimentos sobre a utilização em contexto profissional e em benefício dos pacientes; realizar as diferentes técnicas acupunctura para regeneração facial. Realizar as diferentes técnicas acupunctura; cumprir os critérios de realização de eletroacupuntura; cumprir os critérios
de realização de eletrolipólise; realizar os diferentes protocolos.

Saídas profissionais: especialização em Acupuntura Estética Facial.
Requisitos de candidatura: Acupuntores ou Especialistas em Medicina Tradicional Chinesa.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais. A avaliação será contínua, tendo em conta a
assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Pagamento único:

80€

Síntese Programática:

Duração:

10

horas

Com início março/maio (estas horas incluem horas letivas presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e
calendarização).

Acupuntura Estética Facial

Eletroestimulação/ Eletroacupuntura: Benefícios e Modos de realização

Alterações faciais

Protocolo: Rugas e Flacidez

Anatomia Facial

Máscaras naturais

Pontos Faciais

Estrutura da consulta

Tipos de Rugas

Estudo de casos

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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ALIMENTAÇÃO E AS

PATOLOGIAS DO
ENVELHECIMENTO

Objetivos: estudar a necessidade de adaptação da alimentação às várias fases do crescimento e envelhecimento da pessoa e os cuidados a ter na higiene intestinal, na escolha dos
alimentos, no conhecimento da composição dos alimentos e a
sua assimilação, principalmente depois dos 50 anos.

Requisitos de candidatura: 9º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e à distância. A avaliação será contínua,
tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao
solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Pagamento único:

90€
Duração:

15

(Estas horas incluem horas letivas presenciais/distância, de autoestudo e contacto, de
acordo com o horário e calendarização).

A alimentação da criança e do jovem

A alimentação depois dos 50 anos

A alimentação do adulto e o cuidado com o peso

A escolha dos alimentos para cada uma das fases: o que comemos e como comemos.

A necessidade de dietas curativas e higiene intestinal

Estudo de casos

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

horas
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AROMATERAPIA I e II
Objetivos: dotar os alunos dos conhecimentos sobre a aplicação e função terapêutica dos óleos essenciais, sua utilização
em patologias diversas.

Inscrição:

120€

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

250€
+
250€

horas

Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações, uma
entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como
conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.

15€

60+60

Saídas profissionais: aconselhamento e orientação no âmbito da Aromaterapia.

Diplomas e Certificação:

Seguro:

Duração:

Voltar ao Índice

Durante 1+1 semestres letivos e início em
outubro ou março (estas horas incluem horas letivas presenciais/distância e não presenciais, de autoestudo e contacto, de
acordo com o horário e calendarização).

Aromaterapia I

Aromaterapia II

História da Aromaterapia

Aromaterapia espiritual e energética

Extração dos Óleos Essenciais

Aromaterapia como complemento em técnicas de massagem

Composição Química dos Óleos Essenciais

O Diagnóstico na Aromaterapia

Cuidados a ter com a utilização dos óleos essenciais

Aromaterapia no tratamento de síndromes comuns: A Aromaterapia aplicada a problemas de pele e cabelo

Diluições para a elaboração de sinergias

Aromaterapia aplicada ao tratamento de síndromes osteoarticulares

Vias de Absorção dos Óleos Essenciais

Aromaterapia aplicada a patologias emocionais

Mecanismos de ação dos óleos essenciais

Aromaterapia aplicada em síndromes digestivos

Formas de aplicação dos óleos essenciais

Aromaterapia como complemento ao tratamento da obesidade

Bases Vegetais

Aromaterapia em pediatria

Óleos Essenciais e suas propriedades

Estudo de casos

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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AROMATERAPIA

CLÍNICA E
REFLEXOTERAPIA
Inscrição:

120€

Objetivos: formação contínua para terapeutas, com o objetivo de dotar os
participantes de conhecimentos sobre
a sinergia entre Aromaterapia e Reflexoterapia para utilização em contexto
profissional e em benefício dos seus
pacientes e na abordagem de patologias específicas.

15€

Diplomas e Certificação:

Síntese programática:

250€

horas

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

45

Requisitos de candidatura: conhecimentos prévios de Aromaterapia e Reflexologia.

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.

Seguro:

Duração:

Saídas profissionais: aconselhamento e orientação no âmbito da Aromaterapia e Reflexologia, em clínica.

1.

Durante dois meses e meio e início em outubro ou março (estas horas incluem horas
letivas presenciais/distância e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo
com o horário e calendarização).

Aromaterapia no/em:

a. Problemas digestivos e intestinais
b. Saúde da mulher (Fertilidade, ciclo menstrual, menopausa)
c. Oncologia
d. Alterações emocionais e híper atividade infantil
e. Cuidados com idosos (Demência, Depressão)
f. Patologias autoimunes
g. Problemas circulatórios

2. Elaboração de sinergias: Como preparar e aplicar sinergias com reflexoterapia. Reflexologia áreas e técnicas de aplicação (P.E. relaxamento,
sono, equilíbrio emocional, dor, sistema imunitário, revitalizante)
3. Técnicas de massagem Reflexoterapia para potenciar OE

4. Estruturar o tratamento e a sessão clínica.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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AURICULOTERAPIA
Objetivos: dar a conhecer um conjunto de conhecimentos teórico-práticos na área da acupuntura auricular; práticas de
aplicação dos referidos conhecimentos, de forma a facilitar a
sua integração no mercado profissional; organizar um conjunto de conhecimentos e procedimentos que visem a inserção
da Auriculoterapia noutras áreas da terapia natural.

Saídas profissionais: Terapeuta de Auriculoterapia.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem
como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

Inscrição:

120€

Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.

Seguro:

15€

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

Síntese Programática:

500€

Referências Históricas da Terapia Auricular

Pontos Auriculares Agrupamento de Pontos Auriculares, segundo as suas funções

Fundamentos da Auriculoterapia

Diagnóstico Auricular

Anatomia do Pavilhão Auricular

Noções Básicas de Tratamento Auricular

Tratamento Auricular segundo a sua Patologia e Princípios de MTC

Duração:

120
horas

Durante 2 semestres letivos e início em outubro (estas horas incluem horas letivas
presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e
calendarização).

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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BANDAS
NEUROMUSCULARES
Objetivos: dominar as diferentes técnicas de aplicação das
bandas neuromusculares e referir as bases neurofisiológicas
inerentes ao método.

Requisitos de candidatura: direcionado a Osteopatas, alunos e profissionais de Medicina Chinesa, Fisioterapeutas, Massagistas, Massoterapeutas e outros Profissionais de Saúde.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais. A avaliação será contínua, tendo em conta
a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Pagamento único:

120€

Taping Neuromuscular:

Técnicas de Aplicação:

Bases, caraterísticas, objetivos, indicações, precauções
e contraindicações.

Técnica Muscular, Técnica Linfática, Técnica Ligamento/ Tendão, Técnica Fascial e Técnica Correção.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

(Sem fitas)

Duração:

14

Com início em março/abril, com aulas presenciais e auto-estudo.

horas
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BIOCOSMÉTICA

Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

395€

Duração:

70

horas

Objetivos: visa a aprendizagem de tratamentos específicos para cada tipo e
estado de pele, através da preparação
de várias fórmulas de cosméticos naturais, tendo em conta a utilização de
produtos de origem vegetal e biológica. O aluno terá a oportunidade de realizar, em contexto prático de aula, diversas fórmulas cosméticas para rosto
e corpo, permitindo-lhe preparar várias galénicas (géis, cremes, soluções)
de produtos de uso pessoal tais como
esfoliantes, tónicos, máscaras faciais,
leites, desodorizante, champô, máscaras capilares, autobronzeadores, anticelulíticos, etc, apenas para uso pessoal e nunca para venda.
Do ponto de vista teórico, o aluno terá a
oportunidade de adquirir conhecimentos anátomo-fisiológicos da pele, aprender a caracterizar e classificar tipos e
estados patológicos de pele, como
acne, psoríase, eczemas, vitiligo e a prevenir e tratar o envelhecimento cutâneo.

Durante 3 a 5 meses e início em novembro
/janeiro/ março (estas horas incluem horas
letivas presenciais e não presenciais, de
autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: conhecimentos de tratamentos naturais para a pele.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem
como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho- Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
Módulo I: Anatomia da pele - estrutura e funções
Avaliação e caracterização dos vários tipos e estados de pele (seca, oleosa, acneica, madura, sensível, negra, desidratada, manchas,
psoríase, flacidez, rugas, couperose, dermatites, eczemas, etc.)
Estudo do diagnóstico facial e fatores desencadeadores das patologias dermatológicas.
Módulo II: Definição de Biocosmética
Diferenças entre cosmética química e cosmética natural biológica - excipientes, ingredientes ativos e aditivos
Estudo dos ingredientes necessários na elaboração de soluções cosméticas (características, propriedades e funções)
As bases: Óleos vegetais biológicos, 1ºpressão a frio, manteigas vegetais, ceras vegetais, glicerinas vegetais, emulsionantes de origem vegetal, hidrolatos biológicos, gel aloé vera; Ativos hidratantes, antioxidantes
e anti age; Exfoliantes, argilas e colorantes de origem natural; Conservantes naturais; Óleos essenciais biológicos, extratos aromáticos de frutos e flores naturais e concentrados ativos de plantas)
Regras de elaboração de sinergias cosméticas
Definição dos instrumentos necessários à concretização das soluções
cosméticas.

Módulo III: Elaboração e aplicação prática em aula de várias soluções cosméticas naturais para tratamento facial de
acordo com o tipo e estado de pele: cremes, séruns, géis,
leites, tónicos, desmaquilhantes, esfoliantes, máscaras faciais, bálsamos labiais; Elaboração de soluções cosméticas
para tratamento corporal - tratamentos anticelulíticos, refirmantes, exfoliantes, leites hidratantes, cremes para mãos e
pés, protetor solar, autobronzeador; Elaboração de soluções cosméticas para higiene corporal e capilar: gel de banho corporal, shampoo, máscara capilar, desodorizante,
dentífrico; Elaboração de sabão artesanal segundo o processo de saponificação a frio.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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COMPREENDER

A OBESIDADE
PARA EMAGRECER
DE VEZ

Objetivos: visa a compreensão da obesidade nas vertentes hormonal, nutricional e emocional e os vários métodos que podem contribuir para o emagrecimento e manutenção de um peso ideal, desde a Nutrição, o Jejum Intermitente, a Cronobiologia ou técnicas da Medicina Tradicional Chinesa e de Yoga. Visa-se, assim:
1. Integrar os conhecimentos adquiridos noutras disciplinas sobre o funcionamento do organismo humano, perspetivando a
totalidade da pessoa;
2. Dominar os conceitos básicos relacionados com o mecanismo da resistência insulínica e leptíntica;
3. Compreender os órgãos e vísceras como entidades num plano físico, mental, emocional e espiritual;
4. Compreender os órgãos e vísceras como partes de um todo inseparável – visão holística;
5. Dominar os conceitos básicos de Zang-Fu e das Causas de Patologia;
6. Dominar as várias síndromes energéticas, nomeadamente a Estagnação do Qi do Fígado, Vazio do Yang do Rim e do Baço-Pâncreas;
7. Compreender os conceitos de adipocinas e citosinas inflamatórias;
8. Conseguir identificar alimentos e bebidas que ajudam a emagrecer e manter o peso.
9. Ser capaz de fazer algumas receitas para um plano alimentar
10. Conseguir relacionar os conceitos veiculados com casos práticos;
11. Conseguir identificar com precisão alguns pontos de Acupunctura;
12. Dominar o conhecimento sobre os vários pontos de acupunctura e suas funções energéticas;
13. Integrar e consolidar o conhecimento de MTC e Naturopatia obtido até então;
14. Dominar alguns conceitos do Yoga
15. Conseguir executar alguns Pranayamas e Bandhas e relacionar os seus efeitos com a teoria MTC e o Emagrecimento
16. Entender o Yoganidra como ferramenta de relaxamento e programação neurolinguística para uma vida emocional mais equilibrada;
17. Debater ideias sobre os temas apresentados.
Saídas profissionais: complementar a formação dos profissionais de saúde.
Requisitos de candidatura: de preferência com conhecimentos na área da saúde. Os candidatos deverão ter um computador
com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas
de ensino que exijam registo prévio.

Pagamento único:

65€

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais/não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação.

Duração:

12

horas

Diplomas e Certificação:
Início em março/abril/maio/junho com
aulas à distância.

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho- Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
(Cont.)
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Síntese Programática:
MÓDULO I – Por que falham os Tratamentos de Emagrecimento?
I. Por que emagrecer?
Razões estéticas, saúde, auto-estima, férias, etc.
II. Várias causas
1. Dietas
- Low carb, Cetogénica, Hiperproteica, monodietas, etc.

2. Exercício
- Tríade: Perda calórica – Força de vontade – Resultados imediatos

3. Maus hábitos
-

Dia do lixo
Paladar
Sedentarismo
Problemas de sono
Refeições tardias

4. Ideias pré-concebidas
-

Mito das calorias
Mito da Força de Vontade
Mito do comprimido
Obesidade e genética
A Epigenética
Homens e Mulheres vs Emagrecimento

5. O acompanhamento / coaching
- Da ausência à má orientação profissional

6. Distresse, Auto-estima e Problemas emocionais
III. Facilidade na perda de peso e a dificuldade na manutenção
- O efeito Yo-Yo e o Metabolismo

IV. Ficha de consolidação da matéria

Voltar ao Índice

MÓDULO II - Obesidade & Hormonas
I. Compreender a inércia hormonal na obesidade
1. Tecido gordo branco e marrom
2. Insulina – Glicogénio – Glucagon
3. Lipogénese de novo e gliconeogénese
4. Adiponectina, leptina, grelina, citocinas inflamatórias, incretinas, etc.
5. Resistência insulínica e Resistência leptínica
6. Índice Glicémico e o Índice Insulinémico
II. O Estado de saúde dos Portugueses:
1. Diabesidade
2. Síndrome Metabólica

MÓDULO V - MTC no Emagrecimento
I. Teoria Básica
1. O sistema Baço-Pâncreas e Estômago
2. A MTC e as emoções (Baixa autoestima, vontade, stress)
3. Síndromes mais comuns no excesso ponderal
II. Técnicas de MTC
1. Pontos de Acupuntura /Do-In
2. Dietética chinesa na perda de peso
3. Auriculoterapia
4. Tui Na na gordura abdominal
III. Ficha de consolidação da matéria

III. A “inércia hormonal” na obesidade
IV. Ficha de consolidação da matéria
MÓDULO III - Alimentação & Nutrição
I. Conceitos básicos
1. Sobrealimentados e desnutridos
2. Dieta para emagrecer vs Dieta para viver
3. Onde está a proteína vs onde está a fibra?
4. O inimigo nº 1 na perda e manutenção do peso
5. Gorduras Insaturadas, Saturadas e Trans
6. Densidade Calórica

MÓDULO VI - O Peso das Emoções
I. A alimentação na descompensação emocional
1. “Sugar Blues” - A melancolia do açúcar
2. Oxitocina e Dopamina
3. Biopausa dos neurotransmissores
II. Exercício e estabilidade emocional
III. Pranayamas para bloqueio do Qi do Fígado

II. Melhores bebidas na perda de peso
IV. Bandhas na regulação do sistema Estômago Baço-Pâncreas
III. Melhores alimentos na perda de peso
V. Yoganidra – Programação para emagrecer
IV. Dicas e Receitas
VI. Ficha de consolidação da matéria
V. Ficha de consolidação da matéria
MÓDULO IV - Jejum Intermitente
I. Ideias falaciosas sobre o JI
II. Jejum vs Dieta
III. JI e a resistência Insulínica
IV. Tipos de Jejum
V. Quem não pode fazer Jejum
VI. Regras para iniciar o JI
VII. Cronobiologia aliada ao JI
VIII. Ficha de consolidação da matéria

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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COSMÉTICA

NATURAL
(versão à distância/versão presencial)

Objetivos: de natureza teórico-prática, visa a aprendizagem de tratamentos específicos para cada tipo e estado de pele, através da preparação de várias fórmulas de cosméticos naturais, tendo em conta
a utilização de produtos de origem vegetal e biológica. O aluno terá
a oportunidade de realizar, em contexto prático de aula, diversas fórmulas cosméticas para rosto e corpo, permitindo-lhe preparar várias
galénicas (géis, cremes, soluções) de produtos esfoliantes, tónicos,
máscaras faciais, leites, desodorizante, champô, máscaras capilares,
autobronzeador, anticelulíticos, etc, sempe com a indicação que serão para uso pessoal, caso não cumpram as regras legais).
VERSÃO À DISTÂNCIA

VERSÃO PRESENCIAL

Inscrição:

Inscrição:

120€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

445€
Duração:

80

horas

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

495€
Durante 3 meses e início em novembro/janeiro/março (Esta formação tem duas modalidades: exclusivamente com aulas à distância ou com aulas presenciais. Solicite mais informação numa das nossas secretarias).

Saídas profissionais: conhecimentos de tratamentos naturais para a pele.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem
como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais/não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
1. Regulação e Enquadramento legal: Notificação de produtos Cosméticos (CPNP);
2. Sistema alerta RAPEX
3. Anatomo-Fisiologia Cutânea Tipos e Estados de pele
4. Exercício questionário cutâneo. Acne.

Patologias Inflamatórias Discromias:
5. Introdução à Aromaterapia: regras, precauções de utilização, propriedades e ações
dos óleos essenciais na pele;
6. Instrumentos necessários na confeção
das fórmulas cosméticas.

Empresas fornecedoras de produtos diversos. A saponificação a frio – Formulação e elaboração prática de sabão artesanal sólido. Produção de cores e técnica de decoração;
7. Técnicas especiais de sabão. Sabão em creme e sabão para barba;
8. Formulação cosmética- elaboração de fórmulas para diversos cremes para tratamento facial de acordo com tipo e estado de pele;
9. Elaboração de diversos cremes e géis de acordo com os vários tipos e estados da pele;
10. Fórmulas de higiene cutânea para o rosto – elaboração gel facial, leite de limpeza facial e tónico facial;
11. Elaboração de fórmulas para higiene e tratamento capilar – shampoo, amaciador sólido e máscaras capilares;
12. Fórmulas para tratamento anti celulítico;
13.Formulação e produção de cosméticos de maquilhagem: corretor, blush, base e bálsamos labiais com cor.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
Nota: na formação presencial o material é fornecido pelo IPN. Na formação à distância o material terá de ser adquirido pelo
aluno sob a orientação da formadora.
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DRENAGEM

LINFÁTICA
MANUAL

Requisitos de candidatura: conhecimentos de Massagem. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet
e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.

Objetivos: é dotar os formandos dos conhecimentos das técnicas para fazer uma drenagem da linfa, corretamente.

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais. A avaliação será contínua, tendo em conta a
assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Pagamento único:

140€

Drenagem linfática: evolução histórica, anatomia do sistema linfático, sistema do Dr. Vodder, indicações e contra indicações e
técnicas de drenagem

Tratamento de patologias na estética, na oncologia, desporto e
relaxamento: técnicas de massagem e técnicas complementares
de drenagem linfática; ventosoterapia, electroterapia e pressoterapia, etc

Dietoterapia e nutrição como elemento essencial da drenagem

Aromaterapia: meios deslizantes – Cremes; Óleos; Talcos.

(Pode ser pago em prestações)

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Duração:

24

Início em março/abril com aulas presenciais.

horas
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ELETROACUPUNTURA
Objetivos: conhecimentos de eletropuntura, sendo capaz de
aplicar um correto protocolo de eletropuntura, no tratamento
de patologias.

Saídas profissionais: apoio à atividade profissional.
Requisitos de candidatura: Profissionais formados em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa.
Metodologia da formação: aulas presenciais com muita prática.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Pagamento único:

65€

1. Formas de onda

6. Indicações e contraindicações

2. Formas de onda que os equipamentos de eletroacupuntura
produzem

7. Aplicações práticas, técnica acupuntural e electroestimulação

3. Quatro formas de onda básica

8. Patologias osteoarticulares (Lombalgia, Ciática, Síndrome do
Túnel Cárpico, Omalgias, etc)

4. Frequência, intensidade e duração do tratamento

9. Patologias internas (Insónias, Odontalgia)

5. Comparação de parâmetros de eletroacupuntura chinesa e japonesa

10. Outras patologias (Celulite, Perda de Peso)

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Duração:

8

Início em abril/maio/junho com aulas
presenciais.

horas
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ENSINO CLÍNICO DE

REFLEXOTERAPIA
Objetivos: aplicar os conhecimentos
adquiridos em Reflexoterapia Ocidental e Oriental;
Conduzir uma sessão de Reflexoterapia em contexto clínico real dispondo
de técnicas que facilitem a integração
no mercado de trabalho;
Comunicar ética e eficazmente com o
paciente;
Conduzir a anamnese e preencher corretamente a ficha clínica do paciente;
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

Interpretar dos sinais e sintomas dos pacientes através das técnicas aprendidas;
Definir um protocolo e estratégia de tratamento com Reflexoterapia;

Saídas profissionais: especialista em Reflexoterapia.
Requisitos de candidatura: Formação em reflexologia. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Avaliar os efeitos das técnicas aplicadas.

250€

1. Postura em consulta e relacionamento do profissional com o paciente

5. Aplicação prática das técnicas de reflexoterapia

2. Deveres do terapeuta e direitos dos pacientes

6. Discussão de casos clínicos e acompanhamento da evolução do
estado do paciente

Duração:

3. Condução da anamnese, observação e diagnóstico

7. Consultas sob orientação de formador

60

horas

Durante 3 meses com início em outubro
ou março (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

4. Elaboração de protocolo e estratégia de tratamento

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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ESPECIALIZAÇÃO

ATM -

ARTICULAÇÃO
TEMPORO MANDIBULAR
Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

250€
Duração:

30

horas

Objetivos: compreender a relação entre a ATM e sua influência sobre o sistema musculoesquelético, tendo em
conta o conceito holístico; analisar a fisiopatologia integrado na visão global
do raciocínio clínico; integrar os métodos de avaliação sistematizada, de forma a desenvolver um diagnóstico correto; adquirir competências profissionais específicas na área, que permitem
dar resposta aos pacientes que procuram intervenção nesta área. No final do
curso deverão conhecer e dominar a
intervenção do profissional nas disfunções crânio mandibulares e sistema estomatognático.

Com início em outubro ou março (estas
horas incluem horas letivas presenciais e
não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização).

Saídas profissionais: terapeutas em técnicas manuais.
Requisitos de candidatura: profissionais de saúde. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
Anatomia e biomecânica da ATM e sistema crânio mandibular

Relações anatómicas e análise de cadeias lesionais segundo o
conceito holístico

Fisiopatologia da ATM, manifestações clínicas, meios de diagnóstico e diagnóstico diferencial

Componente prática incluindo a palpação e medições básicas
para a ATM

Conceitos odontológicos

Avaliação funcional aplicada à prática clínica da ATM e sistema
estomatognático

Análise das alterações da ATM e sua influência na postura corporal

Componente prática visando as técnicas de tratamento aplicadas
para a ATM e sistema crânio mandibular: técnicas estruturais,
musculares e funcionais

Disfunções osteoarticulares da ATM

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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FENG-SHUI
Objetivos: estudar a melhor distribuição dos equipamentos,
mobílias, nos escritórios, na casa, no consultório, no local de
trabalho, na fábrica, etc, de acordo com as regras energéticas
e as novas orientações internacionais, para que se consiga
uma melhor harmonia e bem-estar, nesses locais.

Saídas profissionais: especialista em Feng-shui.
Requisitos de candidatura: a seleção será feita tendo em conta as habilitações, uma entrevista e prioridade de inscrição. Os
candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do
utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.

Inscrição:

120€

Diplomas e Certificação:

Seguro:

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.

15€

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

250€
Duração:

60

horas

Durante 5 meses e início em outubro ou
março (estas horas incluem horas letivas
presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário
e calendarização).

Conceito de Feng Shui - sua importância e suas aplicações

A Água no Feng Shui – sua importância e perigos

Breve perspectiva histórica do Feng Shui

Reflexão sobre a importância do Feng Shui enquanto modalidade de desenvolvimento pessoal e espiritual

Bases do Feng Shui

Análise de exemplos práticos de utilização do Feng Shui

Escolas de Feng Shui

Aplicações do Feng Shui – À procura do equilíbrio (Análise da Casa; Análise Intrapessoal e Interpessoal; Análise dos Espaços Exteriores; Análise dos
Espaços Interiores; Análise do Local de Trabalho)

“Remédios” do Feng Shui

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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FLORAIS
DE BACH
Objetivos: é dotar os formandos dos conhecimentos necessários para a utilização dos Florais, com finalidade terapêutica.

Requisitos de candidatura: 9º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais/ não presenciais, estudo acompanhado e
autoestudo. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do
trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
Síntese Programática:

Pagamento único:

I: Biografia de Edward Bach

IV: Definição do Rescue Remedy

II: Filosofia dos Florais de Bach

V: Métodos de preparação e administração do uso dos Florais de Bach;
Aplicação dos Florais de Bach nos Animais de estimação

III: Definição dos 38 florais

60€

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Duração:

15

A iniciar em outubro ou março 2023,
com aulas à distância.

horas
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GEOTERMAL
Objetivos: Visa-se aprender técnicas de utilização de determinado tipo de pedras para equilíbrio energético, eliminar toxinas do organismo, relaxar o corpo e a mente e promover a circulação sanguínea e linfática, etc. Trata-se de uma terapia que
pode ser complementada com aromaterapia, cromoterapia e
musicoterapia.

Saídas profissionais: especialista em Massagem Geotermal.
Requisitos de candidatura: conhecimentos de Massagem.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
Síntese Programática:
Formação muito prática:
História da geotermal: Tipos de terapia geotermal

Técnicas complementares

Herança da massagem Sueca

Bases da medicina chinesa

Indicações e contra indicações

Sequência das técnicas de massagem com pedras quentes

Efeitos fisiológicos
Pagamento único:

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

60€
Duração:

7

Workshop sujeito a marcação.

horas
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GESTÃO DO

STRESS

EMOCIONAL E EDUCAÇÃO

PARA AS EMOÇÕES
Inscrição:

120€
Seguro:

Objetivos: gerir melhor as exigências
profissionais dos dias de hoje, fornecendo-lhes ferramentas mentais, emocionais e técnicas manuais, no âmbito
da medicina natural, que ajudam a repor o equilíbrio, melhorar o estilo de
vida e, consequentemente, o desempenho profissional.

15€

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: aconselhamento e orientação no âmbito emocional.
Requisitos de candidatura: 9ª ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
1. Burnout – Stress Crónico
- Como se desenvolve
- Primeiros Sinais

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

2. Estratégias de Cooping e qualidade de vida nos profissionais

3. Impacto do stress na saúde

30

horas

- Alimentação adequada a estados de cansaço e stress
- Fitoterapia: o poder das infusões
- Suplementação adequada nas diversas etapas de “burnout”

6. Fármacos normalmente usados

250€
Duração:

5. Cuidados com a alimentação e Suplementação

- Importância do Sono
- Importância da Atividade Física
- Como a auto massagem, acupressão e exercícios podem ajudar

Durante um mês e início em outubro ou
março (estas horas incluem horas letivas
não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização).

- Como atuam, seus efeitos secundários e contraindicações
- Como se podem evitar
- Interações destes fármacos com outros fármacos usados para outras doenças
- Interações destes fármacos com alimentação e suplementação

7. Aula Prática: Aplicação dos conhecimentos
- Exercícios Práticos
- Prova de Infusões
- Esclarecimento de Dúvidas

4. Melhoria de Qualidade de Vida
-

Do-in: Sugestão de exercícios diários
Chi Kung: Sugestão de exercícios diários
Auto-massagem - Reflexoterapia na mão
Organização e gestão prática do dia-a dia

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

HOMEOPATIA

PARA PROFISSIONAIS

DE SAÚDE

Objetivos: conhecer a história, doutrina e princípios da Homeopatia e as diferentes escolas homeopáticas; reconhecer e diferenciar as diáteses homeopáticas; aplicar termos homeopáticos e a natureza, obtenção e preparação de medicamentos homeopáticos. As matérias médicas e associação a diferentes patologias.

Saídas profissionais: aplicar conhecimentos na área da Homeopatia.
Requisitos de candidatura: profissionais de saúde. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam,
bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho-Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Solicite

História e definição da Homeopatia

informação na

Conceitos básicos de Homeopatia

Secretaria

Diáteses:

Princípios da Homeopatia
- Medicamentos homeopáticos

Duração:

60

horas

Escolas homeopáticas
Durante 1 semestre letivo e início em outubro ou março (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais,
de autoestudo e contacto, de acordo com
o horário e calendarização).

Princípios de Hering
Conceito de terreno biológico

- Prescrição homeopática
- Abordagem de diversas patologias e a sua relação com as diáteses homeopáticas

Semiologia homeopática

Nota: esta formação pode ser realizada em duas modalidades. Solicite informação junto da Secretaria do IPN.
Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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INDIAN
HEAD
MASSAGE
Objetivos: definir Indian Head Massage ; Ayurveda, doshas e
principais características; Enumerar as indicações e contra-indicações da Indian Head Massage; Enumerar os pontos marma
e chakras trabalhados na Indian Head Massage; Indicar óleo
específico para cada cliente; Aplicar toda a sequência de massagem.

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: formação para melhorar as técnicas de massagem.
Requisitos de candidatura: conhecimentos de massagem.
Metodologia da formação: formação presencial.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional - Plataforma SIGO - de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010,
de 08 de Julho - Plataforma SIGO.
Síntese Programática:

Pagamento único:

85€
horas

Parte Prática:

- Indian Head Massage e suas origens

- Preparação do espaço para a massagem

- Introdução Geral à Ayurveda, como filosofia de vida e como medicina

- Cuidados e postura do terapeuta

- Princípios da Ayurveda, Doshas e suas características

- Cuidados a ter com o recetor/cliente

- Benefícios e contra-indicações da Indian Head Massage

- Prática da sequência da massagem

- Anatomia aplicada à Indian Head Massage

- Técnicas associadas às diferentes práticas da massagem

- Os principais pontos de pressão marma associados a esta massagem
- A energia entre terapeuta e recetor
- Tipos de óleos adequados a cada recetor

Workshop:

7

Parte Teórica:

- Indicações gerais para a prática da massagem
Workshop sujeito a marcação em qualquer altura do ano.

- Ficha de diagnóstico

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

INDUÇÃO
MIOFASCIAL
(Nível I, II, III)

Seguro:

15€
Pagamento único:

95€

POR CADA NÍVEL

Duração:

14

horas

Objetivos: um conhecimento profundo e avançado, constituindo uma ferramenta fundamental no tratamento
das diversas formas de disfunção dos
diferentes tipos de tecidos moles, mediante o uso preciso das diversas técnicas de indução/libertação Miofascial.
Pretende-se conhecer a morfologia e a
fisiologia do tecido conjuntivo e das
fáscias humanas. Estruturar um algoritmo propedêutico para estabelecer o
diagnóstico diferencial nas disfunções
mecânicas do tecido conjuntivo de entidades nosológicas comuns. Estruturar protocolos de intervenção no tratamento das disfunções miofasciais. Adquirir competência manual na indução
fascial para as suas indicações específicas. Este programa visa promover o
estudo das disfunções mecânicas fisiopatológicas, propedêuticas e terapêuticas envolvidas.

Requisitos de candidatura: Conhecimento básico de anatomia.
Este curso está direcionado a Osteopatas, alunos e profissionais de Medicina Chinesa, Fisioterapeutas, Massagistas, Massoterapeutas, e outros Profissionais de Saúde e bem estar, Profissionais de desporto e fitness (personal trainers, monitores, preparadores físicos)
Metodologia da formação: aulas presenciais.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
Síntese Programática:
Nível I:

Nível II:

- Anatofisiologia e biomecânica do tecido conjuntivo

- Revisão anatómica e biomecânica das extremidades

- Tensegridade e mecanoregulação (conceito do sistema Miofascial)

- Disfunções miofasciais das extremidades

- Traumatismos do sistema fascial

- Tratamento e avaliação das extremidades superiores e inferiores

- Tratamento da síndrome miofascial
- Exame clínico e palpatório da fáscia

Para cada Nível. Esta formação pode ser
feita por níveis.

- Protocolo de aplicação na clínica

- Revisão anatómica e biomecânica da região lombo-pélvica

Nível III:

- Disfunções Miofasciais

A definir em função do desempenho dos alunos e da formação

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

POR CADA NÍVEL
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Voltar ao Índice

IRIDOLOGIA
Objetivos: fornecer ao terapeuta uma técnica excecional de
observação do estado de saúde do paciente, através da observação e diagnóstico pela Íris. Integrar os conhecimentos adquiridos sobre o funcionamento do organismo, compreender
os órgãos e vísceras a interligação física, mental, emocional, e
espiritual, bem como dominar os métodos de diagnóstico pela
observação e dominar casos práticos de observação.

Inscrição:

120€
15€

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

250€

horas

Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

A – Certificado de Formação Profissional - Plataforma SIGO -de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de
08 de Julho-Plataforma SIGO.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

60

Requisitos de candidatura: conhecimentos na área da saúde, da observação e diagnóstico natural. Profissionais de saúde.
Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do
utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.

Diplomas e Certificação:

Seguro:

Duração:

Saídas profissionais: formação para melhorar as técnicas de observação.

Durante 1 semestre letivo e início em outubro ou março (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais,
de autoestudo e contacto, de acordo com
o horário e calendarização).

1. Iridologia

6. Embriologia e Iridologia

2. O corpo na Iris

7. Mapas

3. História da Iridologia

8. Cólon e banda do Sistema Nervoso Autónomo

4. Ética na Iridologia

9. A Integridade e a estrutura da borda da coroa (colarete)

5. O Olho

10. Casos práticos

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

MASSAGEM

AYURVÉDICA
Objetivos: Dar a conhecer aos alunos de massagem, a massagem ayurvédica e toda a filosofia que está por detrás, permitindo assim que o aluno seja detentor de mais uma valência na
área da massagem.

Saídas profissionais: formação para melhorar as técnicas de massagem.
Requisitos de candidatura: conhecimentos de massagem.
Metodologia da formação: formação presencial.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional - Plataforma SIGO -de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de
08 de Julho-Plataforma SIGO.
Síntese Programática:
Conceitos gerais da massagem Ayurvédica

Realização prática dos estiramentos

Caracterização e identificação prática de cada um dos doshas

Massagem abhyanga, auto-massagem e massagem para Kapha

Demonstração da massagem Kussum Modak prática completa
Pagamento único:

75€

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Workshop:

9

Início em outubro ou março.

horas
Pág. 33

Voltar ao Índice

MASSAGEM
TERAPÊUTICA

Objetivos: fornecer ao terapeuta vários tipos de técnicas de
massagem terapêutica para tratamento e recuperação de lesões músculo esqueléticas, com aplicação de técnicas manuais
ou utilização de meios naturais de tratamento e alívio da dor.

120€
Seguro:

15€

Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional - Plataforma SIGO - de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010,
de 08 de Julho.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

1550€

500
horas

Requisitos de candidatura: 9ª ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

Inscrição:

Duração:

Saídas profissionais: terapeuta de Massagem Terapêutica.

Síntese Programática:

Durante 2 semestres letivos e início em
(estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e
contacto, de acordo com o horário e calendarização).

Anatomia Sistemática

Tui-Na

Auriculoterapia

Massagem Ocidental

Shiatsu

Drenante e Técnicas de SPA

Reflexoterapia e Automassagem

Princípios de MTC

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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MEDICINA
TRADICIONAL
CHINESA
Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

8280€

Objetivos: dar formação aos alunos na
área da Medicina Tradicional Chinesa,
proporcionando aulas teóricas, práticas,
em contexto real e teórico/práticas, necessárias para uma total qualificação
profissional nas técnicas energéticas de
acordo com as linhas dos meridianos e
a filosofia da medicina chinesa, para obtenção de Cédula Profissional de Especialista em Medicina Chinesa.
O valor do curso é de 8.280 euros, podendo ser pago, até ao máximo de 36
prestações de 230€, cada prestação, nos
termos do regime legal de pagamento em
prestações. A este valor acresce a inscrição de 120 € e 15€ de seguro, no primeiro
ano. No segundo e terceiro ano terá de
ser paga a taxa de renovação da inscrição
e o seguro.

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: ser especialista em Medicina Tradicional Chinesa, com acesso a Cédula Profissional, nos termos da legislação em vigor; fazer diagnóstico e prescrição de métodos de acordo com os princípios da Medicina Chinesa, com técnica
de manipulação ou estimulação e da sua combinação de acordo com o diagnóstico, estratégia de tratamento e condição
energética da pessoa no âmbito da acupuntura ou da massagem Tui Na; Conhecimentos críticos dos princípios de seleção
e combinação de matéria terapêutica, plantas medicinais e alimentos e da sua prescrição de acordo com o diagnóstico,
estratégia de tratamento e condição energética da pessoa.
Acesso para a Candidatura à Cédula Profissional de Especialista em Medicina Tradicional Chinesa (Lei nº 71/2013, 2 de setembro, Lei nº 109/2019, de 9 de setembro e Portaria 207 - A/2014 de 08 de outubro.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na
ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Critérios de Selecção:
1. Ser ou ter sido aluno do IPN;
2. Ser profissional de saúde;
3. Ter formação graduada, com licenciatura / mestrado / doutoramento em qualquer área do conhecimento;
4. Caso não esteja incluído nos pontos anteriores, o candidato estará sujeito a avaliação curricular individual, pela Direção
do IPN para verificar se está enquadrado no presente regime.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalhos de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:

Duração:

3840
horas

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho-Plataforma SIGO.
Durante 6 semestres letivos, com estágio
incluído e início em setembro (estas horas
incluem horas letivas presenciais e não
presenciais, de autoestudo e contacto, de
acordo com o horário fornecido no momento da inscrição).

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
C – Acesso a candidatura à CÉDULA PROFISSIONAL das TNC, emitida pela ACSS, até 30/12/2025, para obtenção da profissão de Especialista em MTC.
(Cont.)
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MEDICINA
TRADICIONAL
CHINESA
O IPN, como escola certificada
no âmbito da formação
profissional, não confere grau de
licenciatura, mas sim acesso ao
pedido de Cédula Profissional,
junto da ACSS, para os Cursos
de TNC, nos termos da Lei nº
109/2019, de 09 de Setembro.

Síntese Curricular (este plano pode estar sujeito a alterações de execução pedagógica):

Voltar ao Índice

1º ANO

2º ANO

3º ANO

Anatomia Sistemática I e II

Auriculoterapia Prática

Noções de Emergência Médica

Auriculoterapia I e II

Fisiologia e Genética Humanas

Chi-Kung e Tai-Chi Terapêutico I e II

Reflexologia e Automassagem I e II

Fisiopatologia

Farmacologia e Toxicologia

História da MTC e Teoria Básica I e II

Diagnóstico I e II

Psiconeuroimunologia

Estrutura de Meridianos e Localização
de Pontos I e II

Técnica Acupunctural e Moxibustão I e II

Ética, Deontologia e Legislação em Saúde

Biologia Molecular, Bioquímica e Fisiologia Celular I e II

Patologias, Especialidades e Tratamentos I e II

Shiatsu

História da Medicina Natural – Educação, Promoção para a Saúde

Farmacopeia Chinesa I e II

Feng-Shui

Técnicas de Massagem I e II

Ortopedia Chinesa e Traumatologia I e II

Saúde Pública, Higiene e Segurança no Trabalho

Tui-Na I e II

Trabalho Clínico de Observação

Alimentação de Acordo com os Princípios
da MTC I e II

Análises Clínicas

Metodologia Científica, Investigação e Trabalho Monográfico
Diagnóstico III e IV
Ensino Clínico
Trabalho Clínico e Estágio Profissional I e II

Sessão de Esclarecimento gratuita, on line, sujeita
a inscrição, para todas as pessoas que queiram
conhecer todas as formações na área da saúde
natural e pretendam esclarecer algumas dúvidas.
22 de setembro 2022, às 10h ou às 19h online
INSCREVA-SE!

Técnicas de Observação e Psicologia Clínica
Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
AULA ABERTA: dia 26 de setembro 2022 às 10h ou dia 29 de setembro às 19h online sujeito a inscrição
“Contributos da Naturopatia e da MTC para uma melhor Saúde”: esta aula aberta destina-se a todos os interessados que queiram conhecer,
um pouco, como o diagnóstico e o tratamento através das terapêuticas associadas à Naturopatia e à Medicina Chinesa podem ser decisivas
no bem estar e na saúde de todos nós e qual a diferença entre esta áreas de tratamento. Serão debatidos alguns temas e apresentadas
algumas patologias onde estas terapêuticas têm demonstrado muito sucesso. Esta aula visa, ainda, contribuir para esclarecer algumas
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dúvidas dos nossos candidatos, no momento de optar por uma formação e saber como irão decorrer as aulas. Apareça!

MEDICINA
TRADICIONAL
JAPONESA
Objetivos: Compreender, avaliar e aplicar os princípios da acupuntura japonesa na prática clínica quotidiana.

Voltar ao Índice

Requisitos de candidatura: Formação sobretudo destinada a profissionais e/ou estudantes já com conhecimento de Medicina Tradicional Chinesa que pretendam alargar o seu conhecimento nesta área especifica.
Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do
utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais/distância. A avaliação será contínua, tendo
em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado
pelo formador.
Diplomas e Certificação:
Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho – Plataforma SIGO.
Não confere qualquer título formativo ou profissional.

Pagamento único:

100€
Workshop:

8

horas

Será entregue a todos os participantes certificado de presença e copia digital de toda a informação lecionada
Síntese Programática:
Será trabalhado o denominado “Diagnóstico do Hara”, os princípios fundamentais da acupuntura japonesa, métodos e ferramentas que nos permitem contribuir para uma regulação adequada em busca da homeostasia do individuo.
1. História da Medicina Tradicional Japonesa

4. Conjugar com a Medicina Tradicional Chinesa

2. Aspetos teóricos

5. Mais valias para a prática clínica do acupuntor

3. Compreender e reconhecer os reflexos do corpo

6. Materiais recomendados

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

MESOTERAPIA
HOMEOPÁTICA

ESTÉTICA

Objetivos: conhecer o que é a mesoterapia como técnica de
tratamento. Cuidados a ter na sua aplicação; aplicar as técnicas de mesoterapia, em diferentes patologias da área da estética, sendo capazes de criar protocolos personalizados com
medicamentos homeopáticos.

Requisitos de candidatura: exclusivamente para Médicos e outros profissionais de saúde previamente selecionados. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais. A avaliação será contínua, tendo em conta a
assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Seguro:

15€

Introdução à Homeopatia (História, Definição, Conceitos, Princípios da homeopatia, Medicamentos homeopáticos)
A homotoxicologia

Pagamento único:

A Homeopatia e a Mesoterapia

180€

Campos de aplicação da Mesoterapia
Indicações e contraindicações da Mesoterapia homeopática
Segurança, técnicas e material utilizado em Mesoterapia

Duração:

18

horas

Como abordar a patologia na Mesoterapia
Início em abril ou maio.

Patologias: Obesidade, Celulite, Má Circulação, Edemas, Cicatrizes, Rugas e firmeza, Casos práticos

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

MODELAÇÃO

CORPORAL
Objetivos: este seminário visa a aprendizagem de técnicas específicas de modelação corporal e a sua aplicação no âmbito
da estética, através do manuseamento de vários tipos de ventosas, bambus e aplicações tópicas com aromaterapia.

Requisitos de candidatura: Profissionais e estudantes na área da saúde, terapeutas de massagem, profissionais e estudantes
de estética.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
Definição de conceitos teóricos: A celulite, as estrias e flacidez da pele

Envolvimentos de argila

Tratamentos anticelulíticos e de modelação corporal

Breve abordagem aos tratamentos estéticos com aparelhologia

A ventosoterapia; os bambus

Aplicação prática dos tratamentos

Pagamento único:

60€

Aplicações tópicas com aromaterapia

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Workshop:

8

Início em abril ou maio.

horas
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Voltar ao Índice

NATUROPATIA
Objetivos: dar formação aos alunos na área da naturologia
proporcionando aulas teóricas, práticas, em contexto real e teórico/práticas, necessárias para uma total qualificação profissional nas técnicas naturais de recuperação do organismo,
para obtenção de Cédula Profissional de Naturopata.

Inscrição:

120€

O IPN, como escola certificada
no âmbito da formação
profissional, não confere grau de
licenciatura, mas sim acesso ao
pedido de Cédula Profissional,
junto da ACSS, para os Cursos
de TNC, nos termos da Lei nº
109/2019, de 09 de Setembro.

Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

8280€

O valor do curso é de 8.280 euros, podendo ser pago, até ao máximo de 36
prestações de 230€, cada prestação, nos
termos do regime legal de pagamento em
prestações. A este valor acresce a inscrição de 120 € e 15€ de seguro, no primeiro
ano. No segundo e terceiro ano terá de
ser paga a taxa de renovação da inscrição
e o seguro.

Duração:

3840
horas

Saídas profissionais: profissional Naturopata com acesso à candidatura da Cédula profissional de Naturopata, com supervisão dos programas naturopáticos de saúde; avaliação do estado de saúde em parâmetros naturopáticos; controlo e vigilância de fatores de risco para a saúde; orientar e prescrever planos naturopáticos, sobre a utilização correta de alimentos;
trabalhar em espaços, Clínicas e Hospitais que utilizem a técnicas como a Hidroterapia, Balneoterapia, Fitoterapia, Alimentação, Geoterapia, nos programas de saúde. Supervisão de Centros de Venda de produtos naturais.
Acesso para a Candidatura à Cédula Profissional de Naturopata (Lei nº 71/2013, 2 de setembro, Lei nº 109/2019, de 9 de
setembro e Portaria 207 - A/2014 de 08 de outubro.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na
ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Critérios de Selecção:
1. Ser ou ter sido aluno do IPN;
2. Ser profissional de saúde;
3. Ter formação graduada, com licenciatura / mestrado / doutoramento em qualquer área do conhecimento;
4. Caso não esteja incluído nos pontos anteriores, o candidato estará sujeito a avaliação curricular individual, pela Direção
do IPN para verificar se está enquadrado no presente regime.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:

Durante 6 semestres letivos, com estágio
incluído e início em setembro (estas horas
incluem horas letivas presenciais e não
presenciais, de autoestudo e contacto, de
acordo com o horário fornecido no momento da inscrição).

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho-Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
C – Acesso a candidatura à CÉDULA PROFISSIONAL das TNC, emitida pela ACSS, até 30/12/2025.
(Cont.)
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Voltar ao Índice

NATUROPATIA
Síntese Curricular (este plano pode estar sujeito a alterações de execução pedagógica):

1º ANO

2º ANO

3º ANO

Anatomia Sistemática I e II

Botânica I e II

Homeopatia

Auriculoterapia I e II

Farmacopeia Chinesa I e II

Hidroterapia, Geoterapia e Hélioterapia

Reflexologia e Automassagem I e II

Nutrição Ortomolecular III

Anti-Aging e Longevidade

Nutrição Ortomolecular I e II

Técnicas de Diagnóstico em Naturopatia I e II

Florais de Bach

História da MTC e Teoria Básica I e II

Fisiologia e Genética Humana

Oligoterapia

Aromaterapia I e II

Auriculoterapia Prática (facultativa)

Farmacologia e Toxicologia

Biologia Molecular, Bioquímica e Fisiologia Celular I e II

Fisiopatologia

Noções de Emergência Médica

História da Medicina Natural – Educação, Promoção para a Saúde

Iridologia

Psiconeuroimunologia

Técnicas de Massagem I e II

Fitoterapia I e II

Ética, Deontologia e Legislação em Saúde

Bromatologia e Biotecnologia Alimentar I e II

Saúde Pública, Higiene e Segurança no Trabalho

Trabalho Clínico de Observação

Metodologia Científica, Investigação e Trabalho Monográfico

Técnicas de Observação e Psicologia Terapêutica

Ensino Clínico

Análises Clínicas

Trabalho Clínico e Estágio Profissional I e II
Técnicas de Observação e Psicologia Clínica

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Sessão de Esclarecimento gratuita, on line, sujeita
a inscrição, para todas as pessoas que queiram
conhecer todas as formações na área da saúde
natural e pretendam esclarecer algumas dúvidas.
INSCREVA-SE!
22 de setembro 2022, às 10h ou às 19h online

AULA ABERTA: dia 26 de setembro 2022 às 10h ou dia 29 de setembro às 19h online sujeito a inscrição
“Contributos da Naturopatia e da MTC para uma melhor Saúde”: esta aula aberta destina-se a todos os
interessados que queiram conhecer, um pouco, como o diagnóstico e o tratamento através das
terapêuticas associadas à Naturopatia e à Medicina Chinesa podem ser decisivas no bem estar e na saúde
de todos nós e qual a diferença entre esta áreas de tratamento. Serão debatidos alguns temas e
apresentadas algumas patologias onde estas terapêuticas têm demonstrado muito sucesso. Esta aula visa,
ainda, contribuir para esclarecer algumas dúvidas dos nossos candidatos, no momento de optar por uma
formação e saber como irão decorrer as aulas. Apareça!
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NUTRIÇÃO
ORTOMOLECULAR
Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

600€
+

Objetivos: conhecer as novas tendências científicas em matéria de medicina ortomolecular e nutrição de acordo
com a nossa genética ancestral. A medicina ortomolecular é aquela terapia
que proporciona a cada pessoa, doente ou não, a concentração ótima dos
nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento orgânico. A orientação da
medicina, com base no reforço dos nutrientes, tem merecido estudos já muito desenvolvidos, pelo que o formando
deverá estar apto a fazer a avaliação
da alimentação com o objetivo de melhorar o funcionamento do organismo.
A nossa alimentação condiciona a
nossa genética ao longo do tempo.

250€

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: Aconselhamento e orientação no âmbito da Nutrição ortomolecular.
Requisitos de candidatura: De preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem
como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
NUTRIÇÃO ORTOMOLECULAR (180 HORAS)
Módulo I:
1. Visão geral: Introdução ao módulo; definições
gerais; contextualização histórica e visão de Linus
Pauling; Princípios da Medicina Ortomolecular;
2. Aprofundamento do conhecimento dos nutrientes: Saber as principais funções, causas de deficiências, fontes alimentares, doses terapêuticas,
nutrientes sinergéticos das vitaminas, minerais,
aminoácidos; O conceito dos nutrientes essenciais em Nutrição Clínica Naturopática;
3. Abordagem ao sistema digestivo e digestão,
nomeadamente as enzimas;

Duração:

300
horas

Durante 2+1 semestres letivos e início em
setembro (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

4. Nutrição Clínica Naturopática: Evolução alimentar; Perspetiva histórica da evolução alimentar e identificar os aspetos positivos e negativos
da mesma;

Módulo II:
1. Radicais Livres e Antioxidantes;

Módulo III:
1. Introdução ao módulo, conceitos gerais;

2. Combinações Alimentares;

2. Protocolo de desintoxicação e nutrição celular;

3. Super-alimentos e contra-alimentos;

3. Protoloco anti-inflamatório, antialérgico e antiviral;
4. Protocolo de apoio aos sistemas: Nervoso;
Respiratório; Digestivo;Geniturinário; Reprodutor;
Endócrino; Osteoarticular;

4. Organização de dietas;
5. Diferentes Abordagens Alimentares: Bioenergética e a alimentação (MTC); Nutrição Ortomolecular de acordo com o grupo sanguíneo; Vegetarianismo; Macrobiótica;
6. Apresentação de trabalhos dos alunos acerca
dos aminoácidos;
7. Nutrição Ortomolecular do ponto de vista genética.

5. Síndrome Metabólica. Conhecer o conceito, causas e consequências desta desordem no organismo.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

5. Apresentação de trabalhos por parte dos alunos referente a patologias e seu tratamento.
BIOLOGIA E BIOQUÍMICA (120 HORAS)
- Introdução à Biologia
- Conceitos Base
- Moléculas Biológicas Microbiologia
- A célula
- Segundos passageiros
- Reações celulares
- Genética médica
- Digestão
- Metabolismo celular
- Conclusão
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OITO

MERIDIANOS

Voltar ao Índice

Requisitos de candidatura: Formação sobretudo destinada a profissionais e/ou estudantes já com conhecimento de Medicina Tradicional Chinesa que pretendam alargar o seu conhecimento nesta área especifica.

EXTRAORDINÁRIOS

Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do
utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.

Objetivos: compreender, avaliar e aplicar a utilização dos 8
meridianos extraordinários na prática clínica quotidiana.

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais/distância. A avaliação será contínua, tendo
em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado
pelo formador.
Diplomas e Certificação:
Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho – Plataforma SIGO.
Síntese Programática:
Trabalho sobre os 8 Meridianos Extraordinários, a sua história, utilidade, aplicação e implicação de acordo com os princípios da Medicina Tradicional Japonesa. O programa consolidar-se-á nos seguintes moldes:

Pagamento único:

100€
Duração:

8

1. História dos 8 Meridianos Extraordinários

8. As vísceras curiosas

2. Aspetos teóricos dos 8 extraordinários

9. A etiologia do envelhecimento

3. O desenrolar da Vida através dos 8 extraordinários

10. Chong Mai - o Mar do Xue

4. A relação dos 8 com a Essência/Jing

11. Ren Mai - Vaso da conexão

5. A relação dos 8 com os outros meridianos

12. Yin Qiao Mai & Yang Qiao Mai - Meridianos da Postura

6. Técnicas de puntura

13. Dai Mai - Meridiano da Latência

7. Seleção de pontos
Com início em abril, maio ou junho.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

horas
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OSTEOPATIA

Voltar ao Índice

PEDIÁTRICA
Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

250€

Objetivos: adquirir competências de
última geração em Osteopatia Pediátrica, de forma a exercer a profissão
nesta área de trabalho; adquirir conhecimentos de anatomia, embriologia e fisiologia da criança permitindo
uma intervenção baseada em sólidos
conhecimentos teóricos e práticos
aplicados em prática clínica; integrar
os conhecimentos de forma a intervir
com uma visão osteopática nas diversas patologias que acometem os lactentes e as crianças; integrar conhecimentos direcionados para a prevenção e intervenção do lactente e criança, com o intuito de facilitar a integração da criança no seio familiar; dominar os métodos de diagnóstico e exames complementares de diagnóstico;
reconhecer as indicações e contraindicações em Osteopatia Pediátrica; conseguir relacionar os conceitos veiculados com casos práticos; dominar e
aplicar o raciocínio osteopático na
prática clínica; conseguir estabelecer
os protocolos de tratamento.

Duração:

30

horas

Com início em outubro/março (estas horas incluem horas letivas presenciais e não
presenciais, de autoestudo e contacto, de
acordo com o horário e calendarização).

Saídas profissionais: reforço dos conhecimentos de técnicas osteopáticas;
Requisitos de candidatura: Osteopatas, Fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Conhecimentos de Anatomia e Biomecânica. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos
na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
I. Fundamentos e princípios da Osteopatia Pediátrica; Indicações
e contraindicações em Osteopatia Pediátrica; Fundamentos e
princípios da Osteopatia durante a gravidez

III. Osteologia craniana; Desenvolvimento e formação craniana;
Desenvolvimento psicomotor da criança no primeiro ano de vida;
Reflexos primitivos

II. Fases do desenvolvimento durante a gestação; Desenvolvimento embrionário e fetal; Exames complementares de diagnóstico,
efetuados durante a gravidez; Fases do parto; Tipos de parto; Papel do parto na modelagem craniana do lactente; Diferentes apresentações do bebé; Mecanismo do parto

IV. Metodologia do exame osteopático; Abordagem clínica nas patologias que acometem frequentemente os lactentes e as crianças; Abordagem prática dos meios de avaliação e técnicas osteopáticas

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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PLANTAS

Voltar ao Índice

TERAPÊUTICAS

Saídas profissionais: Aconselhamento e orientação na área das platas com fins terapêuticos. Supervisão de Centros de Venda de produtos naturais.

Objetivos: dotar os alunos dos conhecimentos sobre a função
terapêutica das plantas, sua aplicação às patologias diversas.

Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem
como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

Inscrição:

120€

Diplomas e Certificação:
Seguro:

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho-Plataforma SIGO.

15€

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

Síntese Programática:

700€
Duração:

240
horas

Durante 2 semestres letivos e início em
outubro (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

Fitoterapia (120 horas)

Botânica (120 horas)

História da Fitoterapia Formulações Galénicas em Fitoterapia

Introdução

Monografias de plantas com atividade no aparelho cardiovascular

Introdução á Sistemática e Taxonomia Vegetal

Monografias de plantas com atividade no aparelho génito-urinário

Morfologia Externa das Espermatófitas

Monografias de plantas com atividade no metabolismo

Característica das Espermatófitas

Monografias de plantas com atividade no aparelho respiratório

Métodos de Multiplicação de Plantas
Colheita e Conservação de Plantas
Monografias das Plantas mais utilizadas em Fitoterapia

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

REFLEXOTERAPIA
I e II
Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

250€
+

250€
Duração:

60
+ 60 fac.
horas

Objetivos: fornecer uma visão de reflexoterapia e automassagem como terapias complementares de outras técnicas terapêuticas, mas de grande importância no processo de cura natural.
Pretende-se que o formando comece a
aperceber-se da importância da utilização de pontos reflexológicos relacionados com as diferentes partes do
corpo com o fim de restaurar o equilíbrio energético e prevenir o aparecimento de doenças.
A formação neste curso é inicial atendendo a que dá toda a formação base
necessária para o perfeito entendimento das matérias ministradas. O formando ao inscrever-se neste curso tem
toda a informação necessária para a
sua total apreensão sem necessidade
de recorrer a outra formação base
complementar.

Saídas profissionais: terapeuta de Reflexoterapia.
Requisitos de candidatura: 12ª ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional - Plataforma SIGO -de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de
08 de Julho.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:

Durante 1+1 semestres letivos e início em
outubro (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

REFLEXOTERAPIA I - Ocidental

REFLEXOTERAPIA II - Oriental (facultativo)

- Considerações gerais sobre a Reflexoterapia
- Teorias Reflexológicas Ocidentais mais comuns
- Preparação de uma sessão de Reflexoterapia
- Técnicas de Do-In Gerais para Preparação do Terapeuta
- Diagnóstico pela Observação e Palpação do Pé e Mão
- Tratamento de Patologias Comuns (músculo-esqueléticas, digestivas, respiratórias, genitais, urinárias, endócrinas, psicológicas, …)

- Considerações gerais sobre a Reflexoterapia Oriental
- Estudo do bio circuito energético e áreas reflexas da cabeça e face
- Técnicas básicas de Acupressão e Toque Terapêutico
- Tratamento de Patologias Comuns com recurso a: a) áreas reflexas
do pé, mão, cabeça e face, b) meridianos e pontos de acupressão
- Tratamento ou simulação de casos reais

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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REIKI
(Nível I, II e III)
Pagamento único:
Nível I:

100€
Nível II:

150€
Nível III:

A: 250€
B: 350€
Duração:

7
horas

POR CADA NÍVEL

Objetivos: Criar ferramentas para harmonização das emoções, reequilíbrio
emocional, mental e espiritual, crescimento pessoal e abertura da consciência.

Voltar ao Índice

Requisitos de candidatura: 9ª ano escolaridade para nível I. Para os seguintes níveis é necessário conhecimento dos níveis anteriores.
Metodologia da formação: aulas presenciais.
Diplomas e Certificação:
Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho – Plataforma SIGO.
Síntese Programática:
Nível I
Shoden
• O que é o Reiki
• O Reiki e a religião
• O Reiki e a medicina
• A história do Reiki
• Os 5 milagres do Reiki
• Os 5 princípios do Reiki
• A iniciação/sintonização
• A importância do pensamento
• Técnicas de respiração
• Enraizamento
• Os chacras
• O processo de estabilização/crise de cura
• Os 3 pilares do Reiki
• Meditação Gassho-ho
• Kenyoku
• Proteção
• Auto tratamento
• Tratamento aos outros
• A importância dos 21 dias
• Quando aplicar ou não aplicar Reiki
• A quem aplicar Reiki
• Os bloqueios
• A cura
• Os outros níveis do Reiki
• Mensagem final
• Prática

Nível II
Okuden
• A transformação
• A diferença entre ser terapeuta nível I e
terapeuta nível II
• O poder do pensamento
• A nossa Essência
• Os chacras
• Mantras de ativação dos chacras
• Os 5 princípios do Reiki
• Os símbolos sagrados do Reiki
• Os tempos de tratamento
• Diferentes técnicas para envio de Reiki
• Limpeza de espaços
• Tratamentos com e sem imposição das mãos
• A importância dos 21 dias
• Mensagem final
• Prática

Nível III (adaptável)
Shinpiden
• A Realização
• Revisão do Shoden e do Okuden
• O que é ser Terapeuta e o que é ser Mestre
• Código de ética no Reiki
• Desenvolver a atenção
• O símbolo sagrado de Mestre
• Meditação com o Daikomyo
• As 21 técnicas complementares do Reiki
• Prática
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SABOARIA

Voltar ao Índice

ARTESANAL

Objetivos: conhecer o fabrico de sabões e aprender a fazer:
cuidados a ter e regras a aplicar.
Adotar normas de segurança e higiene indispensáveis na elaboração de sabão; conhecer os ingredientes saudáveis, sustentáveis a usar em saboaria; calcular corretamente fórmulas
usando as calculadoras online mais fidedignas, mas saber,
também, como fazer os cálculos manualmente; elaborar sabão
usando diversos métodos.
Os produtos lecionados neste curso destinam-se ao uso pessoal.
A produção de sabão artesanal para venda, deve ser efetuada
em conformidade com a legislação em vigor.
Seguro:

15€
Pagamento único:

160€
Duração:

30

Requisitos de candidatura: 9º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais. A avaliação será contínua, tendo em conta
a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
História do sabão

Ácidos gordos na saponificação

Designs e decorações

Normas de segurança

Saponificação a frio. Designs e decorações

Sabão com óleo usado, sabão de barbear,
sabão transparente e sabão líquido

Principais ingredientes usados em saboaria

Saponificação a quente

Sabão com óleo usado

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

horas
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Voltar ao Índice

SHIATSU
Objetivos: formar técnicos especializados no Shiatsu e, para
isso, no final do curso, o aluno deverá estar apto a executar as
técnicas de digito pressão.

Saídas profissionais: terapeuta de Shiatsu. O aluno obterá certificação no primeiro nível de 10 meses e quem pretender
continuar os seus estudos em Shiatsu poderá fazê-lo, estudando nas nossas clínicas. Este curso inclui 3 modalidades práticas:
o Shiatsu executado no chão, na cadeira e na marquesa.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na
ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

Inscrição:

120€
Seguro:

15€

Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

850€

Síntese Programática:

Duração:

240
horas

Shiatsu
Durante 2 semestres letivos e início em
outubro (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

Princípios da Medicina Chinesa aplicados ao Shiatsu

Anatomia

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

TÉCNICA DAS

3 AGULHAS

Requisitos de candidatura: profissionais das terapêuticas não convencionais. Estudantes de Medicina Tradicional Chinesa e
outros com interesse na área.

Objetivos: Técnica das 3 agulhas tem como objetivo geral munir
o profissional de acupuntura de uma técnica terapêutica ímpar.

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais muito práticas. A avaliação será contínua,
tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao
solicitado pelo formador.

Esta técnica irá permitir ao profissional resolver imensas patologias e sintomas em contexto real de trabalho: aprender os
fundamentos da Técnica das 3 Agulhas; aprender alguns pontos extraordinários; saber integrar e usar a Técnica das 3 Agulhas de forma segura e eficaz.

Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
1. Introdução ao método da técnica das 3 agulhas do Dr. Jin

8. As 3 agulhas dos olhos

15. As 3 agulhas da lombar

2. Significado das 3 agulhas

9. As 3 agulhas do nariz

16. As 3 agulhas do tornozelo

80€

3. As 3 agulhas yin

10. As 3 agulhas das orelhas

17. As 3 agulhas do pé

4. As 3 agulhas yang

11. As 3 agulhas da cervical

18. As 3 agulhas do estômago

Duração:

5. As 3 agulhas do temporal

12. As 3 agulhas do ombro

19. As 3 agulhas intestino

6. As 3 agulhas das sabedorias

13. As 3 agulhas da mão

20. As 3 agulhas sistema urinário

7. As 3 agulhas do cérebro

14. As 3 agulhas das costas

21. As 3 agulhas da obesidade

Pagamento único:

16

horas

Presenciais.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Pág. 50

Voltar ao Índice

TÉCNICAS DE
DESBLOQUEIO

EMOCIONAL
(Kinesiologia)

Objetivos: pretende-se que no final do Seminário de Técnicas
de Desbloqueio Emocional o formando seja capaz de:
- Entender os conceitos básicos da Kinesiologia; compreender
que todas as emoções se refletem no corpo físico; elaborar a
entrevista de modo a reconhecer portas de entrada que permitam identificar os bloqueios emocionais, medos e inseguranças dos pacientes; corrigir bloqueios mentais e emocionais
dos pacientes.

Requisitos de candidatura: A seleção será feita tendo em conta as habilitações e prioridade de inscrição. Os candidatos
deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador.
Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.

Pagamento único:

95€

Síntese Programática:

Duração:

9

horas

1. O que é a Kinesiologia?

3. A entrevista prévia à sessão de Kinesiologia
para descobrir o que é prioritário trabalhar

5. Ferramentas para correção da
causa do problema

2. AR (arm reflex), da Kinesiologia Holística de Raphael Van Asche e as várias maneiras de o realizar

4. Fatores de stress que limitam ou bloqueiam a
pessoa (Identificar)

6. Protocolo de trabalho. O ciclo da
sessão

Sujeito a marcação.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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Voltar ao Índice

TÉCNICAS DE

DESENVOLVIMENTO
MENTAL E EMOCIONAL

Objetivos: aplicar várias técnicas de potenciação emocional e
vários guiões para fins terapêuticos.

120€

Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho-Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Seguro:

15€

Síntese Programática:

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

810€
Duração:

horas

Requisitos de candidatura: 12º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e
webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam
registo prévio.

Diplomas e Certificação:

Inscrição:

90

Saídas profissionais: terapeuta de aconselhamento emocional. Utilização em trabalho clínico pelos terapeutas.

Estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e
contacto, de acordo com o horário e calendarização.

Módulo I
- O Cérebro Humano;
- Hemisférios Cerebrais e Suas Funções;
- O Consciente, Inconsciente e Inconsciente coletivo;
- Psiconeuroimunologia: a ligação emocional-físico;
Técnicas de Relaxamento em consulta.

Módulo III
- Técnicas de criação de empatia imediata;
- Comunicação verbal e Não-verbal;
- Pistas oculares de acesso;
- Guiões Hipnóticos de Milton Erikson;
- Relaxamento com lugar seguro.

Módulo II
- Breve História da Hipnose Terapêutica;
- Anamnese e diagnóstico;
- Vários tipos de Induções para ativar o subconsciente;
- A linguagem do subconsciente;
- Artisticamente Vago.

Módulo IV
- Alto Rendimento desportivo e profissional;
- Guiões de Progressão;
- Criação de Ancoras Positivas;
- Vícios e Adições.
Módulo V
T- écnicas de PNL e Coaching;
- Comunicação Terapêutica Eficaz;
- Preparação do paciente para uma nova vida,
formulação de objetivos, linha do tempo;
- Guiões de Regressão de Idade.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.

Módulo VI
- O Eneagrama;
- Tratamento da Dor;
- Perturbações mais comuns a tratar;
- O LETIVO 2019/2020;
- Como preparar o próprio guião;
- Reações de desbloqueio emocional e físico;
- Ética.
Módulo VII – (Módulo Opcional)
- Terapia de Vidas Passadas de Brian Weiss;
- Hipnose Magnética e Fascinação;
- Módulos VIII, IX e X – Especialização a definir.
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Voltar ao Índice

TÉCNICO
AUXILIAR DO
CUIDADOR
FORMAL E INFORMAL
Inscrição:

120€
Seguro:

15€

Objetivos: Pretende-se, com esta formação, transmitir os conhecimento essenciais para saber tratar bem as pessoas de idade mais avançada, atendendo às suas necessidades específicas,
formando profissionais da área da Geriatria, Agentes de Geriatria (Auxiliares
de Ação Direta) e público em geral que
pretende vir a trabalhar nesta área.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

1200€
Duração:

210
horas

Saídas profissionais: Todas as profissões que impliquem cuidar de pessoas menos capazes, no regime de cuidador formal
ou informal.
Requisitos de candidatura: Escolaridade mínima obrigatória. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que
exijam registo prévio.
Metodologia da formação: a carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:

As aulas decorrem às terças e quintas,
entre as 19h e as 22h, em formação à distância. Vão ser agendadas aulas presenciais, no Pólo de Lisboa, aos sábados em
data a definir.

No final da formação é emitido um Certificado de Formação Profissional através da plataforma SIGO (Sistema de Informação
e Gestão da Oferta Educativa e Formativa do Ministério da Educação). Todos os dados relativos à Formação e qualificação,
ficam registados na caderneta CIC (Caderneta Individual de Competências).
(Cont.)
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TÉCNICO
AUXILIAR DO
CUIDADOR
FORMAL E INFORMAL

Voltar ao Índice

Síntese Programática:
1. Psicologia: Ciclos de Vida e Senescência. Sentido de
si e qualidade de vida. Saúde e doença. Comunicação
em terapia e relação de ajuda. Animação e lazer. O luto.
2. Fisiopatologia e Noções de Emergência Médica em
geriatria: Cuidados da pessoa com dificuldades de mobilidade. Cinesioterapia respiratória. Cuidados corporais
específicos para alguns doentes.
3. Farmacologia: Os medicamentos e alguns cuidados.
Farmacocinética e Farmacodinâmica (perceber o que os
fármacos fazem no organismo e o que o organismo faz
aos fármacos – ainda que de forma muito superficial).
Principais cuidados com o armazenamento e a administração de medicamentos.

4. Legislação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho: Riscos ergonómicos e técnicas de mobilização do utente. Riscos biológicos e controlo de infeção.

8. Reflexoterapia aplicada a situações específicas de pessoas
de mais idade: A Dor e os problemas articulares.

5. Ética, deontologia e responsabilidade profissional: O Estatuto/Regime do cuidador
informal. Responsabilidade do técnico. Direitos e deveres.

9. Terapêuticas Não Convencionais e os seus contributos para
a saúde.

6. Alimentação e nutrição: A importância da segurança alimentar. A rotulagem. A importância da Nutrição Ortomolecular.

10. Técnicas de auto cuidado: o cansaço e o desgaste do cuidador (exaustão/burnout). Estratégias de autorregulação e de
autocuidado. Identificar sinais de alerta. Técnicas de meditação
e mindfullness.

7. Aromaterapia: A sua importância: Utilização correta dos óleos essenciais na prevenção de patologias respiratórias, nas patologias articulares, no controlo das emoções e
na ação anti depressiva.

11. Automassagem: técnicas preventivas da lesão na aplicação
de Massagem/Reflexo. Do-in. Auto-aplicação de reflexoterapia
e acupressão. Técnicas respiratórias de controlo da ansiedade.
12. O controlo da mente e do movimento: técnicas de Chi Kung.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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TÉCNICO
ESPECIALIZADO EM

Voltar ao Índice

ATENDIMENTO

Saídas profissionais: orientação e aconselhamento, nomeadamente de assessorar técnicos naturológicos, atendimento em
ervanárias e orientação primária, garantindo que este profissional adquira as competências necessárias para uma orientação
de um cliente que se dirige a uma ervanária ou parafarmácia.

NATUROLÓGICO

Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na
ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.

E ACONSELHAMENTO
Inscrição:

120€
Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

Objetivos: conhecer as plantas e os suplementos nutricionais naturais, seus
derivados e formulações e distintas
aplicações na saúde. Conhecer a composição, mecanismos de ação, indicações, contraindicações, usos e efeitos
secundários das plantas mais comuns,
fazer aplicação destes conhecimentos
aos casos e situações que lhe sejam
colocadas no âmbito da sua atividade
profissional, nomeadamente quando
responsável por atendimento em ervanárias ou centros especializados.

500
horas

Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho-Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

1000€
Duração:

Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

Síntese Programática:

Durante 2 semestres letivos e início em
outubro (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

Fitoterapia

Psicologia Terapêutica e de Atendimento

Botânica

Biologia

Ortomolecular I e II

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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TÉCNICAS DE
REABILITAÇÃO

MIOFASCIAL

Objetivos: dotar os formandos de conhecimento para a realização da reabilitação mio fascial através de várias técnicas.
É um completo e multidisciplinar método para restaurar a saúde. Integra e incorpora um leque vasto de técnicas provenientes de vários sistemas e abordagens aos tratamentos e equilíbrio dos tecidos moles.
Serão abordados os conhecimentos sobre a libertação e alongamento mio fascial, as principais linhas mio fasciais e como
trabalha-las; técnicas e os efeitos da Vacu terapia e ainda conhecimento sobre Yin yoga e seus benefícios. Deste modo, no
final da formação, o formando será capaz de realizar um diagnóstico e saberá qual e como aplicar a melhor técnica para a
reabilitação mio fascial.

A DEFINIR

Requisitos de candidatura: profissionais de saúde, professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas de medicina
natural, estudantes (com conhecimento base em anatomia).
Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do
utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Módulo I: Libertação Mio fascial através das linhas anatómicas de Tom Myers

Duração:

horas

Saídas profissionais: especialização do terapeuta de massagem ou de técnicas manuais de tratamento.

Síntese Programática:

Pagamento único:

40

Voltar ao Índice

Início em outubro/março (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de
acordo com o horário e calendarização).

Módulo II: Vacuterapia

Módulo III: Alongamento mio fascial através da prática de Yin Yoga. Se virmos o corpo como um todo, rapidamente chegamos à conclusão que vários fatores contribuem para termos uma má postura, isto tanto se vê em população especial, como em população em
que não apresentam qualquer paralisia. As dores nas costas são constantes, desequilíbrios em partes do corpo são visíveis. É preciso
cada vez mais estarmos atentos à complexidade do corpo humano. Tendo consciência disso, é de máxima importância reavaliarmos alguns conceitos e explorarmos outros, fazendo um estudo mais aprofundado sobre a anatomia humana. Com base neste tipo de consciência, surgiu esta formação, uma nova visão de mantermos saudáveis as estruturas que suportam o nosso corpo, como os músculos,
fáscia e ossos

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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TÉCNICAS

OSTEOPÁTICAS

EM GINECOLOGIA

E OBSTETRICIA

Objetivos: aprofundar a anatomia e fisiologia dos órgãos da pélvis menores.

Seguro:

15€
Curso:
Pagamento único ou
em prestações

530€

Conhecer as patologias que acometem
a região descrevendo a fisiopatologia,
manifestações clínicas, métodos de diagnóstico e abordagem terapêutica.
Conhecer a visão médica da patologia
uro-ginecológica e cirúrgica.
Desenvolver a prática dos testes de diagnóstico e técnicas de tratamento
osteopáticas relacionadas com as diferentes patologias uro-ginecológicas,
quer por via externa como interna.

Duração:

60

horas

Início em outubro/março (estas horas incluem horas letivas presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o horário e calendarização).

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: especialização na área da Osteopatia.

Requisitos de candidatura: Osteopatas e outros profissionais de saúde devidamente selecionados (com conhecimento base
em anatomia).
Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na ótica do utilizador.
Metodologia da formação: aulas presenciais. A carga horária será distribuída por aulas presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:
A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.
Síntese Programática:
- Anatomia pélvica;
- Fundamentação das disfunções do assoalho pélvico;
- Disfunções do assoalho pélvico em gestantes e puérperas;
- Incontinência Urinária – Avaliação e tratamento osteopático;
- Fisiologia da incontinência urinária e disfunções do assoalho pélvico
- Incontinência fecal, obstipação intestinal e tratamento osteopático associado;
- Terapia Manual;
- Eixo hipotálamo-hipófise-ovárico;
- Fisiologia do ciclo menstrual;
- Glândulas. Eixo-hipófise-tiroide-suprarrenais-ovário;
- Patologias ginecológicas e obstétricas;
- A fertilidade;
- Obstetrícia (cesariana, parto vaginal);
- Princípios lesionais em osteopatia;
- A lesão somática;
- A lesão fascial;
- A globalidade e as cadeias lesionais em ginecologia;

- Integração dos diafragmas e a implicação da mecânica cranial;
- Exploração e diagnóstico. Integração da parte estrutural-visceral-cranial;
- Terapêutica da globalidade. Revisão sistemática da terapia osteopática por sistemas;
- A história clínica em ginecologia;
- Anatomia interna. Abordagem dos diferentes tipos de restrições;
- Libertação fascial e tecidular;
- Abordagem osteopática na mulher gestante;
- Anatomia e fisiologia da gravidez;
- Esterilidade e infertilidade;
- Patologias da mulher grávida;
- Patologias do sistema musculosquelético durante a gravidez;
- Parto normal;
- Puerpério normal e patologias do pós parto;
- Diagnóstico osteopático da mulher gestante;
- Técnicas osteopáticas.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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TERAPIA
SOMATO

EMOCIONAL
(em colaboração com o
UPLEDGER INSTITUT)

Objetivos: formar técnicos especializados Terapia Somato
Emocional. Esta formação é da responsabilidade do UPLEDGER INSTITUTE)

Saídas profissionais: terapeuta de Terapia Sacro craniana.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição.
Metodologia da formação: a definir pelo UPLEDGER INSTITUTE
Diplomas e Certificação:
Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho – Plataforma SIGO e pelo Upledger International Institute.
Síntese Programática:

Duração:
a definir pelo
UPLEDGER
INSTITUTE

Origens da terapia somato emocional

Técnicas terapêuticas para o palato duro

Comportamento da fáscia em estados emocionais

Trabalho com imagens e memórias da fáscia

Métodos avançados de avaliação estrutural

Estudos dos vetores, chakras e meridianos

O processo terapêutico e o diálogo com o doente

Avaliação individual de casos clínicos

Trabalho terapêutico em grupo

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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TERAPIA
SACRO CRANIANA

Nível I e II (em colaboração
com o UPLEDGER INSTITUT)
Objetivos: formar técnicos especializados Terapia Sacro craniana. Esta formação é da responsabilidade do UPLEDGER INSTITUTE)

Voltar ao Índice

Saídas profissionais: terapeuta de Terapia Sacro craniana. A Terapia Sacro Craniana é uma terapia manual suave, relaxante e
não agressiva. Tem como objetivo detetar e corrigir desequilíbrios no sistema sacro craniano, os quais podem causar disfunções neurológicas, mecânicas e intelectuais. Algumas das muitas situações em que esta terapia pode desempenhar um papel
importante são nas dores de cabeça agudas ou crónicas, enxaquecas, problemas da coluna vertebral, dificuldades de coordenação motora, alterações no sistema nervoso, tais como stress, fadiga crónica, ansiedade e depressões, problemas da articulação têmpora mandibular, autismo e muitas outras. Só para formados em Osteopatia, Fisioterapia e Profissionais de Saúde.
Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem
como conhecimentos básicos na ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a capacidade de
lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de
trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para o desempenho da atividade.
Diplomas e Certificação:
Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho – Plataforma SIGO e pelo Upledger Institute International.
Síntese Programática:

Duração:
a definir pelo
UPLEDGER
INSTITUTE

Nível I:

Nível II:

- Introdução às origens da Osteopatia, Osteopatia Craniana e Terapia Sacro Craniana
- Os vários ritmos do corpo humano
- A fáscia e a sua função no corpo: Componentes anatómicos e fisiológicos do sistema sacro craniano
- Métodos e técnicas de palpação e avaliação do sistema sacro craniano
- Avaliação do ritmo sacro craniano
- Avaliação das restrições no sistema sacro craniano e técnicas de
desbloqueio
- A importância da base craniana
- Estudo anatómico e fisiológico dos ossos cranianos (frontal, parietais, esfenoide, temporais), e respetivas membranas cranianas
- Técnicas para a libertação das restrições cranianas
- Estudo, avaliação e técnicas de libertação para a articulação
têmpora mandibular
- Introdução do protocolo terapêutico para o sistema sacro craniano.

- Revisão do protocolo terapêutico de CST I
- Estudo do osso esfenoide, das suas várias disfunções e técnicas
de libertação
- Estudo anatómico e fisiológico das estruturas da face e boca e
respetivas técnicas de avaliação e correção
- Introdução a várias técnicas de avaliação do sistema sacro craniano
- Protocolo específico para recém-nascidos, bebés e crianças em geral
- A importância dos aspetos emocionais no sistema sacro craniano.
Este segundo curso faz uma abordagem mais profunda ao sistema
Sacro Craniano e introduz vários métodos de avaliação e tratamento em disfunções físico-emocionais.
Para frequentar este curso o aluno terá de ter concluído o Nível I.

Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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TUI NA

Voltar ao Índice

(Massagem Chinesa)

Saídas profissionais: terapeuta de Tui Na. O aluno obterá certificação no primeiro nível de 10 meses e quem pretender continuar os seus estudos em Tui Na poderá fazê-lo, estudando nas nossas clínicas ou seguindo para Tui Na avançado.

Objetivos: formar técnicos especializados no Massagem chinesa e, para isso, no final do curso, o aluno deverá estar apto a
executar as técnicas de massagem e tratamentos à luz da medicina chinesa.

Requisitos de candidatura: de preferência, o 12º ano de escolaridade. A seleção será feita tendo em conta as habilitações,
uma entrevista e prioridade de inscrição. Adesão de candidaturas especiais para maiores de 23 anos sem 12º ano de escolaridade. Os candidatos deverão ter um computador com acesso à Internet e webcam, bem como conhecimentos básicos na
ótica do utilizador. Podem ser usadas plataformas de ensino que exijam registo prévio.
Metodologia da formação: A carga horária será distribuída por aulas presenciais e não presenciais, trabalho de investigação
orientado e solicitado, estudo acompanhado, autoestudo e avaliação. A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade, o comportamento em sala, o desenvolvimento do trabalho, a capacidade de resposta ao solicitado pelo formador.
Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e
provas práticas individuais para avaliar a capacidade de lidar com as técnicas apreendidas. A avaliação final ter-se-á em
conta, ainda, todo o trabalho desenvolvido em sessão de trabalho bem como no contexto real de trabalho, essenciais para
o desempenho da atividade.

Inscrição:

120€

Diplomas e Certificação:

Seguro:

15€

A – Certificado de Formação Profissional de acordo com o modelo publicado na Portaria nº 474/2010, de 08 de Julho –
Plataforma SIGO.
B – Diploma Luso Espanhol - este Diploma pode ser solicitado pelo aluno e é emitido no âmbito do protocolo do IPN com o
Grupo ESTP.

Curso:
Pagamento único ou
em prestações

Síntese Programática:

850€
Duração:

240
horas

Tui Na

Durante 2 semestres letivos e início em
outubro (estas horas incluem horas letivas presenciais e não presenciais, de autoestudo e contacto, de acordo com o
horário e calendarização).

Princípios da Medicina Chinesa aplicados ao Tui Na

Anatomia

The English-Chinese Encyclopedia Of Practical Traditional Chinese Medicine - Tuina Therapeutics: "O Tuiná chinês é uma das
matérias médicas abrangidas pelas teorias da MTC, na qual, manipulações são usadas para estimular os pontos ou outras
partes da superfície do corpo, para corrigir o desequilíbrio fisiológico do mesmo e alcançar efeitos curativos. É uma parte
muito importante da Medicina Tradicional Chinesa. Na China antiga, a terapia era classificada em: medicina interna e medicina externa; o Tuiná está incluído na primeira."
Docentes: Para informações sobre os formadores, contacte o IPN.
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NOVAS

FORMAÇÕES
ESPECIALIZADAS

Estamos a trabalhar em novas formações especializadas e direcionadas para profissionais de saúde e público em geral:
Aqui estão algumas:
FERTILIDADE E GRAVIDEZ NUMA ABORDAGEM HOLÍSTICA: atualmente temos registado um elevado índice de infertilidade
entre os jovens casais. Trata-se de uma consequência do estilo de vida, da qualidade da alimentação, do grau de stress e
distress que vai sendo acumulado dia após dia. Há técnicas a nível energético, em medicina tradicional chinesa e não só,
combinações alimentares e suplementação nutricional que pode repor a normalidade da função reprodutiva. Esta formação
esclarece e ajuda os casais a terem acesso a essa informação.
REFLEXOTERAPIA INFANTIL: nos dias atuais as crianças padecem de patologias inerentes ao tipo de vida quotidiana, merecendo de nós uma atenção direcionada para alguns aspetos. Esta formação está preparada para, com técnicas simples e
de aprendizagem fácil, serem aplicadas para tratar algumas patologias ou situações de mau estar, irritabilidade, etc. O formando tem acesso a um conjunto vasto de técnicas na área da reflexologia que irão ajudar muito a tranquilizar a criança e a
proporcionar bem estar.
INFLAMAÇÃO CRÓNICA, AUTOIMUNIDADE E ALERGIA: atualmente contamos com um número muito elevado de doenças
autoimunes, alergias e inflamação crónica do organismo. É necessário que todos os profissionais de saúde e a população
estejam informados sobre as causas da inflamação do organismo, como é que se processa e como deve ser travada e, se
possível, eliminada. Os alimentos inflamatórios, os cuidados a ter no nosso dia a dia e a atitude do profissional de saúde face
aos tipos de tratamentos para autoimunidade, inflamação crónica e alergia, e como devem ser aplicados em clínica.
COMO SE TORNAR UM MELHOR PROFISSIONAL DE TERAPIA NATURAL: o crescimento das doenças tem lançado novos
desafios à sociedade e aos profissionais de saúde. Cada profissional de saúde terá de se rever e reposicionar face aos novos
desafios de novas doenças. Cada vez mais se encontra o interesse por novas formas de abordagem, mas, nem sempre, da
melhor maneira. Nesta formação serão abordados todos os aspetos emocionais, éticos, profissionais, deontológicos que o
bom profissional deverá ter como postura e atitude correta, face ao paciente e em clínica.
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TABELA DA FORMAÇÃO DE A - Z
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FORMAÇÃO

HORAS

DURAÇÃO

INÍCIO

INSCRIÇÃO

SEGURO

PREÇO*

Acupuntura Estética Corporal

10 Horas

-

Março / Maio

-

-

80 €

Acupuntura Estética Facial

10 Horas

-

Março / Maio

-

-

80 €

Alimentação e as Patologias de Envelhecimento

15 Horas

-

Outubro / Março

-

-

90 €

Aromaterapia I e II

60 Horas + 60 Horas

10 meses

Outubro / Março

120 €

15 €

250 € + 250 €

Aromaterapia Clínica e Reflexoterapia

45 Horas

2 meses e meio

Outubro / Março

120 €

15 €

250 €

Auriculoterapia

120 Horas

10 meses

Outubro

120 €

15 €

500 €

Bandas Neuromusculares

14 Horas

-

Março / Maio

-

-

120 € s/ fitas

Biocosmética

70 Horas

3 / 5 meses

Nov / Jan / Mar

120 €

15 €

395 €

Compreender a Obesidade para Emagrecer de Vez

12 Horas

-

Nov / Jan / Mar

-

-

65 €

Cosmética Natural (à distância)

80 Horas

3 meses

Nov / Jan / Mar

120 €

-

445 €

Cosmética Natural (presencial)

80 Horas

3 meses

Nov / Jan / Mar

120 €

15 €

495 €

Drenagem Linfática Manual

24 Horas

3 meses

Março

-

-

140 €

Eletroacupuntura

8 Horas

-

-

-

-

65 €

Ensino Clínico de Reflexoterapia

60 Horas

3 meses

Março / Maio

-

15 €

250 €

Especialização ATM - Articulação Temporomandibular

30 Horas

2 meses

Outubro / Março

120 €

15 €

250 €

Feng-Shui

60 Horas

5 meses

Outubro / Março

120 €

15 €

250 €

Florais de Bach

15 Horas

-

Outubro / Março

-

-

60 €

Geotermal

7 Horas

-

Março / Maio

-

-

60 €

(Cont.)

* Solicite Informações sobre as condições de pagamento dos cursos
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FORMAÇÃO

HORAS

DURAÇÃO

INÍCIO

INSCRIÇÃO

SEGURO

PREÇO*

Gestão do Stress Emocional e Educação para as Emoções

30 Horas

-

Outubro / Março

120 €

15 €

250 €

Homeopatia para Profissionais de Saúde

60 Horas

5 meses

Outubro / Março

-

-

-

Indian Head Massage

7 Horas

-

Março / Maio

-

-

85 €

Indução Miofascial – Nível I, II, III

14 Horas (cada nível)

-

-

-

15 €

95 € / cada nível

Iridologia

60 Horas

5 meses

Outubro / Março

120 €

15 €

250 €

Ligaduras Funcionais

8 Horas

-

Outubro/ Março

-

-

65 €

Massagem Ayurvédica

9 Horas

-

Março / Maio

-

-

75 €

Massagem Terapêutica

500 Horas

10 meses

Outubro

120 €

15 €

1550 €

Medicina Tradicional Chinesa

3840 Horas

3 anos

Outubro

120 €

15 €

8290 €

Medicina Tradicional Japonesa

8 Horas

-

Outubro / Março

-

-

100 €

Mesoterapia Homeopática Estética

18 Horas

-

Março / Abril / Maio

-

15 €

180€

Modelação Corporal

8 Horas

-

Outubro / Março

-

-

60 €

Naturopatia

3840 Horas

3 anos

Outubro

120 €

15 €

8290 €

Nutrição Ortomolecular

300 Horas

10 + 5 meses

Outubro

120 €

15 €

600 € + 250 €

Oito Meridianos Extraordinários

8 Horas

-

Fevereiro e Maio

-

-

100 €

Osteopatia Pediátrica

30 Horas

-

Fevereiro e Maio

120 €

15 €

250 €

Plantas Terapêuticas

240 Horas

10 meses

Outubro

120 €

15 €

700 €

Reflexoterapia I e II

60 H / 60 H (fac.)

-

Outubro / Março

120 €

15 €

250 € + 250 €

(Cont.)

* Solicite Informações sobre as condições de pagamento dos cursos
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FORMAÇÃO

HORAS

DURAÇÃO

INÍCIO

INSCRIÇÃO

SEGURO

PREÇO*
Nível I: 100 €
Nível II: 150 €

Reiki (Nível I, II, III A eB)

7 Horas (cada nível)

-

Nov / Jan / Mar

-

-

Nível III:
A - 250 €
B - 350 €

Saboaria Artesanal

30 Horas

-

Março / Maio

-

15 €

160 €

Shiatsu

240 Horas

10 meses

Outubro

120 €

15 €

850 €

Técnica das 3 Agulhas

16 Horas

-

Abril

-

-

80 €

Técnicas de Desenvolvimento Emocional (Kinesiologia)

9 Horas

-

Março / Abril

-

-

95 €

Técnicas de Desenvolvimento Mental e Emocional

90 Horas

-

Outubro / Março

120 €

15 €

810 €

Técnico Auxiliar do Cuidador Formal e Informal

210 Horas

15 meses

Outubro / Março

120 €

15 €

1200 €

Técnico Esp. em Atend. e Aconselhamento Naturológico

500 Horas

10 meses

Outubro / Março

120 €

15 €

1000 €

Técnicas de Reabilitação Miofascial

40 Horas

-

Março / Maio

-

-

A DEFINIR

Técnicas Osteopáticas em Ginecologia e Obstetrícia

60 Horas

2 meses

Outubro / Março

-

15 €

530 €

Terapia Somato Emocional (Upledger Institute)

-

-

-

-

-

-

Terapia Sacro Craniana (Upledger Institute)

-

-

-

-

-

-

Tui Na (Massagem Chinesa)

240 Horas

10 meses

Outubro

120 €

15 €

850 €

* Solicite Informações sobre as condições de pagamento dos cursos
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SAÍDAS
PROFISSIONAIS E

EMPREGABILIDADE

DOS CURSOS

DO IPN

• Um dos aspetos essenciais para quem opta por um determinado curso é o da saída profissional e a recetividade do mesmo, no mercado de
trabalho. Estudos internos da recetividade da nossa formação, no mercado, têm revelado que 73% dos nossos alunos apresentam uma absorção pelo mercado ao fim de 3 meses, 20% iniciam o trabalho logo
que terminam e 7% não seguem qualquer via profissional da formação,
utilizando-a, apenas, para conhecimento pessoal. De entre estes verifica-se que cerca de 30% criam o seu próprio espaço de trabalho, individualmente ou em parceria com outros colegas de curso, 50% trabalham em clínicas médicas ou de outros profissionais de saúde e 20%
fazem trabalho em regime de freelancer. Alguns dos nossos alunos são
convidados a fazer parte da equipa do IPN, como formadores ou profissionais de clínica.
• Quando o aluno termina a sua formação clínica, o IPN dá todo o
apoio a nível de infraestruturas, permitindo a inserção do novo terapeuta, no mercado de trabalho. Este apoio traduz-se, na disponibilização do espaço das nossas Clínicas ao atendimento particular dos seus
pacientes, sem qualquer custo para o aluno. Este sistema permite, assim, ao recém-diplomado a possibilidade de auferir de um espaço para
trabalhar e desenvolver a sua actividade terapêutica, sem qualquer
tipo de investimento. Este apoio está devidamente regulamentado e
estabelecido, pelo que cada aluno interessado em beneficiar deste regime deverá solicitar mais informações junto da Secretaria do IPN.
• Toda a nossa formação prevê ou tem a possibilidade de se especializar com ensino clínico, em que o aluno, devidamente acompanhado
pelo formador, toma contacto com a experiência clínica, em contexto
real de trabalho.

Voltar ao Índice

• Além disso, há a possibilidade de MENTORIA, nos termos regulamentados de apoio à inserção no mercado de trabalho.
• Ao finalizar as suas formações e depois de ter superado com
sucesso todos os exames, os nossos alunos receberão um Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no SNQ Sistema Nacional de Qualificações e registado na Plataforma
SIGO - Sistema de Info mação e Gestão da Oferta Educativa e
Formativa.
• O aluno, se pretender, poderá, ainda, solicitar, em alguns cursos,
um DIPLOMA DE ESTUDOS SELADO, emitido pelo IPN e pela Escola Superior Técnicas Parasanitárias, uma das maiores escolas de
Espanha, escola parceira do IPN, onde constarão todos os elementos do certificado de formação: carga horária do curso, conteúdo programático da formação e respectivo resultado da avaliação. Com esta certificação o aluno poderá trabalhar em Clínicas,
Centros Desportivos ou como profissional liberal.
• No caso de Medicina tradicional Chinesa e Naturopatia o aluno
deverá solicitar a sua Cédula Profissional junt da ACSS.
• Atendendo à qualidade da sua intervenção na defesa dos interesses sócio-profissionais dos seus associados, o IPN celebrou um
protocolo de colaboração com a APSANA - ASSOCIAÇÃO EUROPEIA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NATURAL, que congrega vários
colégios das áreas, reconhecendo a ética e a deontologia profissional dos seus associados e que tem expressão além fronteiras. A
APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural
foi criada para regular e defender os profissionais que exercem
funções nestas áreas terapêuticas. O recém diplomado pode associar-se a esta Associação e, assim, ver reconhecida a sua formação no mercado de trabalho.
• A REGULAMENTAÇÃO DAS TERAPÊUTICAS NÃO CONVENCIONAIS – MEDICINA TRADICIONAL CHINESA E NATUROPATIA
O IPN participou na Regulamentação das Terapêuticas não Convencionais (TNC). Aqui vai um pequeno resumo da regulamentação:

Até ao momento foram publicados os seguintes diplomas:
Portaria n.º 181/2014, de 12 de setembro veio regular a composição do Grupo de Trabalho de Avaliação Curricular dos Profissionais das Terapêuticas não Convencionais, bem como a definição
dos critérios de avaliação;
Portaria n.º 182/2014, de 12 de setembro veio estabelecer os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos
humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das
terapêuticas não convencionais;
Portaria n.º 182-A/2014, de 12 de setembro veio definir as taxas a
pagar pelo registo profissional e emissão da cédula profissional;
Portaria n.º 182- B/2014, de 12 de setembro define o modelo da
Cédula Profissional (CP);
Portaria n.º 200/2014, de 3 de outubro define o capital a segurar
em termos de seguro de responsabilidade civil;
Portaria nº 207-A/2014, de 8 de outubro e a Portaria nº 207- G/
2014, de 8 de outubro regulam e fixam o conteúdo funcional das
diversas profissões: desde naturopata a especialista de Medicina
Tradicional Chinesa;
Portarias nº 172- B/2015 a 172-F, de 5 de junho, que regulam os
requisitos gerais que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos
conducente ao grau de licenciado em Fitoterapia, Naturopatia,
Acupuntura, Quiropráxia e Osteopatia. Estes ciclos de estudos serão ministrados nas instituições de ensino superior politécnico.
Neste momento, aguardamos a publicação dos dois diplomas em
falta para termos concluída a regulamentação essencial prevista
na Lei nº 71/2013, de 2 de setembro: as portarias sobre os planos
curriculares de MTC e Homeopatia.
No passado dia 9 de setembro de 2020 foi publicada a Lei
109/2019, a terceira alteração da Lei nº 71/2013, de 2 de setembro,
que permite a todos os diplomados em MTC e Naturopatia solicitarem a sua Cédula Profissional até 31 de dezembro de 2025.

A Lei n.º45/2003, de 22 de agosto, estabeleceu o enquadramento
da actividade e do exercício dos profissionais que aplicam as terapêuticas não convencionais.

Pág. 65

Voltar ao Índice

OS NOSSOS

HORÁRIOS
DE FORMAÇÃO

No momento da inscrição, quando há várias hipóteses de horários, o/a candidato/a deverá ordenar a sua escolha por preferência, do mais preferido ao menos preferido, devendo assinalar alguma impossibilidade de horário, se for o caso, condição
para ser devolvido o valor da inscrição, no caso de a formação não abrir.
As aulas à distância ou presenciais, ocorrerão nos horários que forem definidos até 30 de setembro 2022, para cada curso.

Os horários disponíveis serão:
Diurno: de segunda - feira a quinta -feira e, eventualmente, alguma sexta - feira, das 10h às 13h.30;
Fim de semana A: todos os sábados do mês, mais todas as quintas e sextas à noite;
Fim de semana B: alguns sábados e domingos do mês, mais todas as quintas e sextas à noite.

NOTA IMPORTANTE:
Solicite informação sobre o horário do seu curso.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA MTC E NATUROPATIA: de 3 de abril de 2022 até 20 de setembro 2022
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO, PARA DÚVIDAS: 22 de setembro 2022, às 10h ou às 19h online
SESSÃO DE BOAS VINDAS: 8 de outubro 2022, às 16h online
AULAS ABERTAS: DIA 26 DE SETEMBRO 2022 ÀS 10H OU DIA 29 DE SETEMBRO ÀS 19H ONLINE
INÍCIO* DAS AULAS DO 1º ANO DE MTC E NATUROPATIA: 26 setembro 2022
INÍCIO* DAS AULAS PARA MASSAGEM E OUTROS CURSOS: 10 de outubro 2022
* Solicite, na Secretaria, a data de início das suas aulas.
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FORMAÇÃO –
CLÍNICAS - INVESTIGAÇÃO
O IPN foi pioneiro em apresentar um projeto educativo assente num novo paradigma de ensino/
aprendizagem, totalmente revolucionário para a altura: a transmissão e aquisição de conhecimentos deverá privilegiar a reflexão e o estudo individual e coletivo. Os trabalhos de investigação
aliados à componente de trabalho prático, nomeadamente em contexto real de trabalho é condição essencial para o sucesso de aprendizagem.
Desde 2000, que o IPN investiu em clínicas de apoio prático à aprendizagem e foi implementador
de uma atitude de construtivismo cognitivista em que o conhecimento se adquire com o estudo
e as experiências individuais. Em todos os nossos Guias Informativos se poderá constatar o privilégio da aprendizagem de conciliação entre o trabalho em sala de aula, trabalho individual, contexto real de trabalho, trabalho de grupo e prática clínica.
A avaliação do aluno terá em conta o seu trabalho em Clínica e o desenvolvido no trabalho monográfico, de acordo com as grelhas e normas dos regulamentos do IPN.
Sobre o regime e funcionamento das práticas clínicas (Contexto Real de Trabalho), elas variam de curso para curso, pelo que os interessados deverão solicitar informações mais concretas na Secretaria.
Não é permitida a frequência nas práticas clínicas sem ter sido aprovado em um dos nossos cursos ou obtido aprovação nas disciplinas precedentes.
Em cursos onde não esteja previsto o ensino clínico no seu Síntese Programática, o aluno tem
sempre a possibilidade de trabalhar em clínica - MENTORIA.
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APOIO À

FORMAÇÃO
O IPN, ao longo dos anos, tem vindo a premiar os que mais trabalham e mais investem no profissionalismo e dignificação das terapias não convencionais, promovendo a saúde pela via natural.
Para tal, temos 2 tipos de Apoio à Formação:
1. OS DESCONTOS:
a) Desconto no preço do curso, quando pertencem ao mesmo
agregado familiar,
b) Ou quando fazem a inscrição de amigos: neste caso, ganha
o aluno e o amigo,
c) Também aqueles que já foram nossos alunos podem usufruir
de descontos especiais ao inscreverem-se em novos cursos
d) Os alunos que se inscrevem em mais de um curso completo,
ao mesmo tempo, usufruem, também, de descontos especiais.
Para mais informações contacte a secretaria do IPN.
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2. OS PRÉMIOS:
a) PRÉMIO JOSÉ MARIA ROBLES
No seguimento e enquadramento do projeto educativo do IPN existe o PRÉMIO À INVESTIGAÇÃO JOSÉ MARIA ROBLES.
Este prémio tem o intuito de promover o trabalho cientifico nas áreas vulgarmente pouco trabalhadas a nível cientifico e que
não abarcam, ainda, muita investigação. Visa, também, incentivar o aluno a prosseguir os seus estudos de aprofundamento e
especialização, no IPN, visando formar um bom profissional. Neste sentido, patrocinamos um prémio ao (à) candidato(a), que
apresente o trabalho mais bem elaborado na área da Medicina Natural, de acordo com as exigências do trabalho de investigação.
Podem concorrer, além dos alunos do IPN, professores ou colaboradores e candidatos externos que pretendam vir a realizar
os seus estudos no IPN, desde que propostos e acompanhados por formadores do IPN.
Consulte o Regulamento no nosso site: www.ipnaturologia.com

b) PRÉMIO DE MÉRITO E DESEMPENHO ACADÉMICO
Este prémio visa premiar os alunos que, durante o seu período de formação no IPN, num determinado curso, se distinguiram por:
a) Revelarem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;
b) Alcançarem excelentes resultados escolares;
c) Produzirem trabalhos académicos de excelência ou realizarem actividades curriculares ou de complemento curricular de relevância;
d) Desenvolverem iniciativas ou ações exemplares no âmbito da solidariedade social, que demonstrem maior dedicação e
empenho na procura do bem dos outros.
e) Mais se distinguirem pela sua participação nas actividades organizadas pelo IPN e na promoção de actividades culturais
e/ou recreativas, em prol do prestígio do IPN.
f) Revelarem excepcional desempenho, qualidade técnica, profissionalismo, bom enquadramento institucional e excelente
relacionamento humano, na actividade clínica.
Este Prémio visa realçar o especial trabalho desenvolvido por alguns dos seus alunos, na vida académica, nas suas várias
vertentes, prevendo, por isso algumas classes.
Os prémios reconhecidos são três: Prémio Cidadania, Prémio de Excelência e Louvor de Desempenho. Este Prémio está sujeito a um regulamento que estabelece os requisitos de candidatura e as condições de atribuição do prémio.
Consulte o Regulamento no nosso site: www.ipnaturologia.com
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OS NOSSOS

REGULAMENTOS
1. Regras gerais de funcionamento administrativo:
Seguem-se algumas REGRAS que terão de ser de conhecimento obrigatório:
> O pagamento do curso pode ser feito de forma integral ou
em prestações, tendo como limite a duração do curso.
> Não podem ser informadas as notas nem datas de exames,
pelo telefone.
> Os alunos que pretendem cartão de aluno deverão solicitar
na Secretaria até ao dia 30 de outubro. Preço do cartão: €1.50.

> Os horários estarão disponíveis, de forma provisória, nas
capas especialmente destinadas para o efeito, ou afixados
em locais próprios. Só se tornam definitivos na última semana do mês anterior.
É obrigação do aluno conferir e confirmar, no início de
cada mês, o seu horário definitivo. No último dia do mês
estarão disponíveis via Internet. Alguma alteração de última hora é alheia à vontade do Instituto.
> Os alunos para acederem à área do aluno no site, terão
de proceder à sua inscrição no mesmo, todos os anos letivos e aguardar para receber a senha de autorização.

> O IPN reserva-se sempre no direito de não (re)abrir turma
que não tenha o número mínimo de alunos inscritos, considerado pedagógica e administrativamente adequado.

> Os alunos que transitam de ano necessitam de renovar a
sua inscrição no IPN até 31 de Julho de cada ano. O não
cumprimento deste prazo implica nova inscrição e consequente taxa.

> Os alunos que pretendam recibo das fotocópias, deverão solicitar uma ficha, na Secretaria, onde serão registadas as cópias e, mensalmente, emitido o respetivo recibo.

2. Regras gerais de funcionamento pedagógico e metodologia de avaliação:

> O pagamento das prestações terá de ser feito até ao dia 8 de
cada mês, sob pena de aplicação de multa e suspensão dos
serviços administrativos (publicação de notas, emissão de declarações, etc).
> Quando se opta pela transferência bancária, a mesma deverá
identificar o nome do aluno, sendo obrigatória a apresentação
do documento comprovativo de transferência bancária ou depósito, na Secretaria, sob pena de não se considerar efetuado.
> A requisição de material (p. ex. cópias, kit para aurículo, aparelhos, material para as aulas, etc) implica pré-pagamento na
Secretaria.
> Os alunos poderão requisitar livros da Biblioteca, nos termos
do Regulamento.
> Os alunos devem ler, com assiduidade, os avisos afixados.

As formações constantes do Guia do Candidato e levadas
a cabo pelo IPN inserem-se no actual contexto de responsabilização do formando, pelo que a carga letiva é aquela
que é considerada mínima, em termos institucionais, para
a apreensão dos conhecimentos, de forma sólida. A carga
horária será distribuída por aulas letivas, trabalho de investigação orientado e solicitado, estudo acompanhado e
avaliação.

> Os alunos deverão apresentar-se devidamente equipados nas aulas práticas e no Trabalho Clínico. Para tal, deverão deixar as suas coisas devidamente organizadas. É da
responsabilidade do aluno, adquirir o material necessário
para as aulas práticas, bem como o respectivo equipamento. Os alunos que não obtiverem aprovação às disciplinas
precedentes não poderão ingressar nas disciplinas seguintes, nem integrar o Ensino Clínico nem o Trabalho Clínico.
> Não é possível fazerem avaliação fora da data estabelecida pelo professor, salvo algumas excepções (doença,
acidente, gravidez ou falecimento de parente próximo em
linha directa). Em caso de falta por alguma destas excepções, as mesmas têm de ser justificadas, junto da Secretaria, no prazo de 3 dias a contar da data da falta, sob pena
de não produzir efeitos.
> Os alunos que tenham disciplinas precedentes ao Estágio Clínico do 4º ano, em atraso, poderão realizar o exame
das mesmas até 31 de dezembro, para obterem aprovação
e assim poderem ingressar, ainda nesse ano lectivo, no Estágio.
> Em todas as aulas os alunos terão de assinar a folha de
presenças.
> Não é permitida a troca de aulas ou horários, sem autorização da Secretaria.
> As salas e o espaço devem ser cuidadosamente tratados.

A avaliação será contínua, tendo em conta a assiduidade,
o desempenho em sala, o desenvolvimento do trabalho, a
capacidade de resposta ao solicitado pelo formador. Serão feitos trabalhos de investigação individuais ou em grupo, que serão avaliados. Serão solicitados testes de avaliação e provas práticas individuais para avaliar a capacidade
de lidar com as técnicas apreendidas.
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TABELA DAS

INFORMAÇÕES

GERAIS
FAQ’S

1. Porquê o Instituto Português de Naturologia (IPN)?
Resposta:
No momento de decidir pelo curso e pela instituição de ensino
há que recolher toda a informação de forma a poder fazer a
opção mais ajustada aos objetivos e interesses do candidato.
Nós ajudamos a decidir. Conheça o que poderemos oferecer.
2. Terminado o curso, como arranjar emprego?
Resposta:
No IPN existe uma grande BOLSA DE EMPREGO disponível
para os alunos consultarem para, querendo, se candidatarem
junto de clínicas e entidades que solicitem técnicos certificados nas diversas áreas de formação. O aluno quando termina
o seu curso deverá, se pretender, inscrever-se na nossa BOLSA
DE EMPREGO. Os melhores alunos, que assim manifestem a
sua vontade, são convidados a trabalhar connosco, quer no
Departamento Clínico, quer na Formação, ou em ambas.
3. Após a formação, o aluno tem algum apoio do IPN para se
lançar no mercado de trabalho?
Resposta:
Quando o aluno termina a sua formação clínica, o IPN dá todo
o apoio a nível de infraestruturas, permitindo a inserção do
novo terapeuta, no mercado de trabalho. Este apoio traduz-se,
na disponibilização do espaço das nossas Clínicas ao atendimento particular dos seus pacientes, sem qualquer custo para
o aluno. Este sistema permite, assim, ao recém-diplomado a
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possibilidade de auferir de um espaço para trabalhar e desenvolver a sua atividade terapêutica, sem qualquer tipo
de investimento. Este apoio está devidamente regulamentado e estabelecido, pelo que cada aluno interessado em
beneficiar deste regime deverá solicitar mais informações
junto da Secretaria do IPN.
No fim deste trabalho os melhores alunos ficarão, se pretenderem, a trabalhar nas nossas clínicas, já que o IPN tem
estrutura para dar apoio aos seus melhores alunos e à sua
inserção no mundo do trabalho.
4. Depois de terminado o curso, quais as saídas profissionais?
Resposta:
Ao finalizar os cursos e depois de ter superado com sucesso todos os exames, os nossos alunos receberão um Certificado de Formação Profissional emitido como previsto no
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações e registado na
Plataforma SIGO -Sistema de Informação e Gestão da
Oferta Educativa e Formativa.
O aluno, se pretender, poderá, ainda, solicitar, em alguns
cursos, um DIPLOMA DE ESTUDOS SELADO, emitido pelo
IPN e pela Escola Superior Técnicas Parasanitárias, uma
das maiores escolas de Espanha, escola parceira do IPN,
onde constarão todos os elementos do certificado de formação: carga horária do curso, conteúdo programático da
formação e respectivo resultado da avaliação. Com esta
certificação o aluno poderá trabalhar em Clínicas, Centros
Desportivos ou com profissional liberal.
5. O IPN promove algum movimento associativo estudantil?
Resposta:
Sim. O IPN conta já com uma Associação de Estudantes.
Esta associação tem por objectivo representar todos os
estudantes do IPN, agregando todos os seus pólos, determinados a intervir, interagir e cooperar entre todos os alunos do IPN e serão esses os nossos princípios orientadores

6. O IPN disponibiliza formação à distância?
Resposta:
Sim. O IPN disponibiliza a todos os interessados o sistema
de ensino/ aprendizagem à distância na modalidade de Blearning. O ensino em sistema de B-learning assenta na
aprendizagem no ambiente on-line aproveitando as capacidades da internet para a comunicação e distribuição dos
conteúdos. Não há sistema e-learning. A grande vantagem
do B-learning consiste na quebra de barreiras geográficas
e temporais, ou seja, possibilita ao aluno gerir o seu tempo
disponível, dentro dos parâmetros estabelecidos pelos
cursos ou disciplinas, no seu próprio ambiente, sem necessidade de se deslocar, permitindo aos candidatos e alunos
mais afastados dos polos do IPN usufruir da qualidade de
formação IPN.
CURSOS JÁ DISPONÍVEIS ON-LINE: AROMATERAPIA,
BOTÂNICA, FITOTERAPIA E ORTOMOLECULAR.
7. Como é que o IPN divulga o trabalho dos seus alunos junto
de entidades potencialmente interessadas em os contratar?
Resposta:
O IPN promove, ao longo do ano lectivo, várias iniciativas
pedagógicas, recreativas, de intervenção comunitária,
Mentoria, IPN INCARE Service, conforme se poderá ver a
seguir: Congressos, Exposições, Torneios (Auriculoterapia,
Futesal), etc.
Somos várias vezes solicitados a colaborar com instituições que
pretendem dinamizar e fomentar a saúde entre os seus colaboradores, clientes, etc. Por isso, temos estado a trabalhar com Empresas e Câmaras Municipais na realização de
eventos, como a Câmara do Porto, Câmara de S. João da
Madeira, Câmara de Miranda do Corvo, etc, dinamizando
todo o trabalho de sensibilização das populações para a
saúde. Também em colaboração com Associações, Rotary
Club, Juntas de Freguesia, entidades públicas e privadas
temos colocado os nossos alunos e colaboradores a prestarem serviços de saúde.
(Cont.)
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8. Ao longo da formação e após, qual o apoio técnico dado
pelo IPN?
Resposta:
O IPN pretende apoiar o aluno ao longo da sua formação e
vida profissional. Por isso criou o CAP (Centro de Apoio Pedagógico), a Mentoria e o IPN INCARE Service.
O CAP é um núcleo do IPN destinado a apoiar o aluno no
seu processo formativo e como apoio de preparação aos
exames de 2ª época ou extraordinários. Cada vez mais se
torna necessário criar estruturas capazes de apoiar o aluno
ao longo e após a sua formação, não só nos momentos de
maior dificuldade, mas também o preparando para e durante o exercício profissional.
Consta do sistema normal de apoio com aulas particulares
(em regime individual ou de grupo) em que o aluno apresentará as suas dúvidas sobre a matéria ou poderá debater
assuntos ou desenvolver alguns temas.
O Sistema Mentoria é um acompanhamento mais personalizado, mais constante, de forma a que o aluno consiga atingir um determinado resultado. Neste sistema pretende-se
desenvolver as potencialidades do aluno, criar novas competências e um envolvimento da pessoa como um todo. É
possível, assim, ajudar os alunos a darem o seu melhor,
aproveitando o seu potencial de forma a chegar mais longe.
Ajuda o aluno a criar o seu próprio caminho de auto-desenvolvimento e apurar as suas capacidades. Pode ser utilizado
durante ou após a formação.
Noutra vertente e agora num conceito mais empresarial, o
IPN INCARE Service surge dentro desta dinâmica de abertura do IPN à sociedade, em especial às empresas, levando
os cuidados de bem estar e de prevenção aos colaboradores e clientes empresariais.
Este programa com o lema de EMPRESA SAUDÁVEL visa
colocar à disposição das organizações não só serviços de
formação e informação sobre cuidados de saúde e medicina natural preventiva, mas também, serviço de clínica (clínica organizacional).
Este programa de CARE ORGANIZACIONAL permite aumentar a produtividade e rendibilidade dos colaboradores,
a custo muito baixo, podendo mesmo estender-se aos clientes da empresa.

9. Para exercer alguma destas actividades é necessário estar inscrito em alguma Associação Profissional?
Resposta:
Qualquer aluno que termina a sua formação não tem de se
inscrever em alguma associação profissional, para exercer a
sua atividade, salvo o estabelecido para obtenção da Cédula
Profissional em TNC, que deverá ser solicitado junto da ACSS.
Vigora, aqui, o princípio constitucional de liberdade de associação. Atendendo à qualidade da sua intervenção na defesa dos interesses socioprofissionais dos seus associados,
o IPN celebrou um protocolo de colaboração com a APSANA - ASSOCIAÇÃO EUROPEIA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
NATURAL, que congrega vários colégios de especialidades,
reconhecendo a ética e a deontologia profissional dos seus
associados e que tem expressão além fronteiras.
A APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural foi criada para regular e defender os profissionais que exercem funções nestas áreas terapêuticas, colmatando a lacuna da ausência de regulamentação das Medicinas Naturais.

12. Que tipo de intervenção social e comunitária é realizada pelo IPN?
Resposta:
O IPN tem um grande empenho social e comunitário realizando workshops em entidades que prestam serviços a comunidades mais carenciadas. Estabece protocolos com
Universidade Sénior e intervém junto de hospitais, juntas de
freguesia, etc, ajudando os mais carenciados a ter melhor
qualidade de vida.

10. Terminado o curso como pode, o aluno, manter a ligação com o IPN, mantendo-se em contacto com os colegas
e informado de tudo que lhe pode interessar?
Resposta:
O aluno do IPN quando termina o seu curso poderá manterse sempre actualizado das iniciativas que o IPN realiza para
estes alunos, quer através de formações especializadas,
quer das promoções especiais, quer de eventos.
11. Além da atividade formativa o IPN tem outras atividades?
Resposta:
Os professores e alunos do IPN organizam, periodicamente,
atividades extracurriculares, nomeadamente eventos no Dia
do IPN, em junho, jantares convívio, rally paper, jogos de futebol, piquenique, caminhadas, etc. São iniciativas de convívio e lazer.
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CONTACTOS

www.ipnaturologia.com

Siga-nos:

IPN LISBOA

IPN PORTO

IPN BRAGA

Edifício Alfacenter
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 - 4º B
1070-067 Lisboa
Tel.: 213 161 021 *
lisboa@ipnaturologia.com

Edifício Hoechst
Av. Sidónio Pais, n.º 379, Ed. B - 2º
4100-468 Porto
Tel.: 226 095 750 * - Tlm.: 917 032 615 **
porto@ipnaturologia.com

Edifício Flamingo
Rua Cidade do Porto, n.º 50 - 1º esq e n.º 52 r/c
4705-084 Braga
Tel.: 253 691 019 *
braga@ipnaturologia.com

* Chamada para rede fixa nacional

** Chamada para rede móvel nacional

