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Primeiro Máster internacional e online em  

Acupuntura Bioenergética, nos idiomas 

espanhol e português, que conta com o 

respaldo acadêmico da 

Universidade de Medicina 

Chinesa de Yunnan.
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Mais de 30 anos de experiência em formação especializada em 

acupuntura e medicina chinesa. Mais de 13.000 alunos 

formados em nossos 

centros.
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Quem somos nós?O Centro de Ensino de 
Medicina Tradicional 
Chinesa foi fundado em 
Valladolid em 1978 e 
desde então se dedicou à 
formação de 
acupunturistas em todo o 
território nacional, 
Portugal e América do Sul.

O fundador e diretor geral 
da CEMETC é o Dr. D. 
Antonio Carlos Nogueira 
Pérez, Médico 
Acupunturista, com uma 
longa trajetória tanto 
clínica quanto docente.

Nossa escola é 
reconhecida por diversas 
organizações 
internacionais de grande 
prestigio como a União 
Europeia de Beijing, 
inscrita na O.M.S e etc. 
Ainda assim, vários dos 
professores da escola são 
membros de diferentes 
Sociedades Científicas de 
Médicos Acupunturistas.

A Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa é uma instituição internacional criada em 1989 que, como 
instituição privada, tem como principais objetivos a promoção, difusão, docência, investigação e defesa da prática da 

medicina chinesa na Espanha, Europa e no mundo, de acordo com os critérios de qualidade e rigor científicos.

A fundação conta com o apoio de importantes e prestigiadas instituições de medicina chinesa. Inicialmente, foi criada por 
instituições chinesas e espanholas e atualmente firmou acordos de colaboração e se uniu a diferentes instituições 

internacionais prestigiadas no mundo todo, que trabalham pelo mesmo objetivo 
que a FEMTC: o reconhecimento, desenvolvimento, internacionalização 

e estandardização da medicina chinesa.

A Universidade de Medicina Chinesa 
de Yunnan foi fundada em 1960 em Kunming, 

Yunnan e é o segundo campus 
universitário a nível nacional da República da China.



Apresentação do Máster

Devido à necessidade de unir o conhecimento da medicina tradicional 
chinesa com a acupuntura que é ensinada no ocidente, a Fundação 

Europeia de MTC (FEMTC) e o Centro de Ensino de Medicina Tradicional 
Chinesa (CEMETC) desenvolveram o primeiro Máster Ibero-americano em 
Acupuntura Bioenergética 100% online e em espanhol com a certificação 

de uma universidade chinesa.

Esta iniciativa também é consequência do apoio que as próprias instituições 
chinesas (WFAS, WFCMS, SATCM, PMPH) estão dando à Acupuntura e à MTC 

no idioma espanhol.

O Máster é dirigido a acupunturistas profissionais, com a finalidade de 
proporcionar-lhes argumentos biofísicos que permitam interpretar a 

acupuntura como ciência biomédica, permitindo com isso, sua integração 
no contexto acadêmico e científico ocidental, possibilitando a aplicação 

clínica integrativa, que será, sem sombra de dúvidas, a medicina do futuro.
A gestão do Máster está a cargo da Fundação Europeia de MTC (FEMTC) e 

a direção acadêmica e docente é realizada pelo Centro de Ensino de 
Medicina Tradicional Chinesa (CEMETC).

Ambas as instituições, ainda que sejam de origem espanhola, contam com 
o apoio de importantes e prestigiadas instituições a nível mundial.

A FEMTC e a CEMETC oferecem bolsas aos alunos e ex-alunos das instituições 
colaboradoras.

O Máster conta com os últimos recursos tecnológicos relacionados à 
formação, sistema pedagógico, organizacional e de controle de qualidade 

que atualmente estão presentes na FEMTC. E com os materiais didáticos, 
professores e experiência docente da CEMETC.



 O que diferencia o Máster Ibero−americano 

em Acupuntura Bioenergética 

dos demais?

É o primeiro Máster para acupunturistas, 100% online e sem práticas clínicas, que conta com o respaldo acadêmico da 
Universidade de Medicina Chinesa de Yunnan.

Organizado e coordenado por centros educativos Ibero-americanos e espanhóis com mais de 30 anos de experiência em 
formação presencial e online específica em acupuntura e medicina chinesa.

É o primeiro Máster modular, com opção de acesso a outros Másters (Mestrados) de especialização, nos quais os alunos terão a 
possibilidade de participar de projetos de pesquisa internacionais.

Primeiro Máster que atua como ponte entre a acupuntura tradicional e moderna.



A quem se destina este 

Máster?

O Máster Ibero-americano em 
Acupuntura Bioenergética e 
Moxabustão é destinado a 
acupunturistas profissionais, a fim de 
capacitá-los com argumentos biofísicos 
que permitam interpretar a acupuntura 
como ciência biomédica, permitindo 
com isso, sua integração no contexto 
acadêmico e científico ocidental 
possibilitando a aplicação integrativa, 
que será sem sombra de duvidas, a 
medicina do futuro.

O Máster Ibero-americano em 
Acupuntura Bioenergética e 
Moxabustão é dirigido tanto a 
profissionais formados quanto a 
estudantes no último ano de formação 
dos centros especializados e 
reconhecidos.

Ao Máster, poderão ingressar aqueles 
profissionais com formação em 
acupuntura cujo programa acadêmico 
tenha sido validado/reconhecido pela 
CEMETC / FEMTC e os acupunturistas 
universitários da área da saúde.



Que título vou obter?

O Máster conta com um certificado concedido pela 
Universidade de Medicina Chinesa de Yunnan. 

Além disso, em determinados países da América 
Latina, será obtida dupla titulação, concedida por 
uma universidade colaboradora do país. Para os 
alunos do Chile, a Universidade Finis Terrae através de 
sua Escola de Medicina, outorgará a certificação de 
¨Ciclos de cursos de pós-graduação em Acupuntura 
Bioenergética e Moxabustão¨, que compõe o 
Máster.

A superação do Máster será imprescindível para 
poder cursar outros Másters (Mestrados) de 
especialização que a Fundação Europeia de MTC irá 
lançar posteriormente.



MODALIDADE ON-LINE
Máster on-line Ibero-americano em
ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA E MOXABUSTÃO  

Resumo programa acadêmico

CARGA HORÁRIA: 60 ECTS (equivalente a 1.500 horas)

DURAÇÃO: 1 ano acadêmico (dois semestres).

Resenhas históricas da MTC.  - 1 crédito E.C.T.S.

Aspectos filosóficos e terminologia habitual.  - 1 crédito E.C.T.S.

Fundamentos bioenergéticos da MTC. - 15 créditos E.C.T.S.

Auriculoterapia e outros microssistemas. - 2 créditos E.C.T.S.

Tratamento sintomático da dor. - 6 créditos E.C.T.S.

Elementos de diagnóstico. - 8 créditos E.C.T.S.

Técnicas terapêuticas. - 3 créditos E.C.T.S.

Regras diagnósticas. - 6 créditos E.C.T.S.

Diagnóstico sindrômico e história clinica. - 6 créditos E.C.T.S.

Patologia e tratamento segundo os cinco elementos. - 12 créditos E.C.T.S.



Dr. Carlos Nogueira

Equipe Docente Colaboradora

Dr. A. Javier Alvarez - Diretor dos Estudos
Prof. J. Luis Alabau - Chefe Adjunto dos EstudosDr. J. Carlos Brage 

Dr. Mario Fernández
Dra. Mónica Sipko 

Dra. Guan Yin
Dra. Maria Da Luz Sousa

Dra Diana Carballo 
Prof. Chen Xin 

Prof. Héctor Cocomán.
Prof. Raúl  Garcia

Prof. Cassiano M. Takayassu
Prof. Enrique Blanco

Prof. Marcelo Biolatto 
Prof. Alberto Marrero
Profa. Rosario Palma.
Prof. Victor Aguilera.

Prof. Juan José Gonzalez
Prof. Jose L. Elorriaga

Prof. Koitshi Kondo 
Profa. Luisa R. Pericolo 

Prof. Gutembergue Livramento



Escolas e instituições interessadas 

no projeto ...

Favor Solicitar Informação: Mireia Masip    mireia@mtc.es



http://master-acupuntura-bioenergetica.mtc.es    
master_bio@mtc.es     
00 34 977 70 42 02  (Cristòfor Garau )
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Matrículas AbertasMatrículas Abertas
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Início outubro 2014Início outubro 2014
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