
 

 

ACUPUNTURA ONCOLÓGICA 4.0i 

  

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Acupuntura Oncológica 

 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Gisele Damian Antonio Gouveia 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Saúde e bem-estar 
 
 
 DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.  

 

OBJETIVOS:  Preparar acupunturistas, naturólogos e tecnólogos em práticas integrativas 

para o atendimento a pessoas com câncer à luz da Oncologia Integrativa e da Medicina 

Tradicional Chinesa com base na segurança, com ênfase às técnicas não invasivas, 

orientação alimentação e fitoterapia associado à MTC para gestão do cuidado paliativo 

no âmbito da oncologia integrativa. 

 

PÚBLICO-ALVO: Restrito para preparar acupunturista, naturólogos e tecnólogos em 

prática integrativas para atuar na área da oncologia para orientar sobre alimentação, 

técnicas não invasivas, aromaterapia e fitoterapia associado à MTC na gestão do cuidado 

paliativo, controle dos efeitos adversos na quimioterapia de forma humanizada para 

melhora da qualidade de vida e saúde integral do paciente oncológico. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Os cursos de pós-graduação 4.0i possuem WEBAULAS AO 

VIVO! As webaulas possuem design criativo e colaborativo, ministradas por professores 

mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de trabalho. Você interage com 

o professor e seus colegas e ainda conta com todo o apoio do EaD, tendo acesso a 

materiais didáticos exclusivos, vídeos e um tutor em todas as disciplinas. 



As aulas ao vivo, também denominadas como webaulas duram 2h e ocorrem de forma 

quinzenal.   

Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em cada uma das disciplinas do curso, 

exceto para as seguintes disciplinas:  

o Optativas   

o Seminários   

o Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira.   

  

Nas atividades realizadas durante o curso são desenvolvidas diversas competências e 

habilidades tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação, senso crítico, etc. 

  

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.   

  

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

Avaliação Energética na Prática Clínica 40 

Optativa I 40 

Etiofisiopatogenia Energética aplicada à oncologia 50 

Auriculoterapia em Oncologia 40 

Apiterapia na abordagem da MTC 40 

Filosofia da Medicina Chinesa 40 

Fitoterapia e Aromaterapia na abordagem da MTC 40 

Bases de Anatomia e Meridianos de Energia 40 

Fundamentos da Alimentação na Medicina Tradicional 
Chinesa 

40 

Optativa II 40 

Acupuntura em Oncologia 40 

 


