ESCOLA DE QUIROFONÉTICA
Curso de Quirofonética 2017 - 2020
A escola de Quirofonética em Portugal é uma escola livre que se dedica ao ensino da
quirofonética a pessoas interessadas e a profissionais da área da saúde e/ou da pedagogia sócio
terapêutica.
A aprendizagem deste método terapêutico é de inteira responsabilidade do participante do
curso e irá implicar os seguintes requisitos e esclarecimentos:

1.

A aquisição dos conceitos desenvolvidos por Alfred Baur a serem transmitidos pelo corpo
docente da escola.
2.
Ter adquirido os princípios básicos da antroposofia de Rudolf Steiner uma vez que o curso
é baseado nos conceitos da antroposofia e da medicina antroposófica.
3.
A participação ativa do aluno em todos os módulos do curso, a execução das tarefas
pedidas durante o desenvolvimento do mesmo, a participação das práticas segundo o método de
aprendizagem (troca dos parceiros permitindo o deslizamento das formas fonéticas no próprio
corpo e executando-as no colega).
4.
A falta a algum módulo deve ser justificada pelo participante (doença ou situações
familiares incontornáveis) e requer do aluno a revisão da matéria dada por iniciativa própria, junto
dos colegas ou docentes.A falta a um módulo não exclui o pagamento da mensalidade.
5.
A falta a dois módulos consecutivos implica a extensão automática da obrigatoriedade em
participar em mais dois módulos extras após ter terminado a formação. A falta a 3 módulos implica
a exclusão automática do aluno do curso. Nestas circunstâncias, a escola de quirofonética não
tem obrigatoriedade em devolver o pagamento de mensalidades.
6.
O aluno poderá desistir do curso apenas após a conclusão do curso básico mas deve
sujeitar-se a ser excluído do curso por parte da escola.
7.
O aluno deve garantir (ou fazer prova) de estar em estado de saúde física e mental que
permita a aprendizagem de acordo com o método desenvolvido pela escola.
8.
Não é permitida a reprodução do material de estudo, nem usá-lo para qualquer outra
atividade que não seja o curso de formação em quirofonética.
9.
É necessário praticar assiduamente as formas fonéticas em casa em pessoas que estejam
saudáveis, de acordo com a orientação do corpo docente.
10.
Manter o espírito colegial, partindo do princípio de que todos estão no mesmo nível de
conhecimento em quirofonética.
11.
Não é objetivo deste curso questionar ou comparar os conhecimentos da Antroposofia
e/ou Quirofonética com outras abordagens de conhecimento filosófico ou científicos. Isto fica a
cargo pessoal e íntimo do participante.
12.
Qualquer situação de desconforto em relação à organização do curso deve ser
exclusivamente tratada com o corpo docente. Não é papel do aluno interferir no andamento do
curso perante os colegas com as suas questões pessoais.
13.
Este curso não dá ao aluno a obtenção de um Diploma válido no Ministério da Saúde e
Educação com equiparações curriculares, nem a obtenção de autorização de trabalho. Para a
aplicação da quirofonética como método terapêutico o aluno deve integrar a quirofonética na sua
profissão e, na medida do possível, manter-se em contacto com um médico ou docente de
quirofonética. O bom senso prepondera e é de inteira responsabilidade de cada um assumir a
escolha de usar a quirofonética como método terapêutico.

14.

O Diploma de quirofonética é emitido aos profissionais da área da saúde sem restrições
para a prática desta terapia.
15.
O Diploma de Quirofonética é emitido aos outros alunos com a restrição de terem de
trabalhar em conjunto com um médico.
16.
A obtenção do Diploma de Quirofonética implica:
a) apresentação do trabalho de conclusão, publicamente, na escola de Quirofonética em
Portugal;
b) Assiduidade em todos os módulos do curso;
c) Ter aplicado a quirofonética em pelo menos duas pessoas (casos clínicos) por um
período mínimo de 6 meses, casos estes, tutorados pelo corpo docente.
17.
Uma vez realizado o curso cumprindo com os requisitos aqui apresentados e de ter
apresentado o trabalho de conclusão, previamente analisado e corrigido pelo corpo docente da
escola, o ex-aluno fica assim vinculado à Escola de Quirofonética de Portugal e terá o devido
apoio para questões e dúvidas em relação à aplicação da quirofonética sempre que precisar. É
recomendado que o aluno formado participe dos encontros de reciclagem e atualizações a serem
programadas pela Escola.

Valor do investimento – proposta passível de modificação
Tipo de
pagamento
À vista

Taxa de
Preço total do
Preço sócios
material
Curso em
Datas de pagamento até
Desconto
da AMA
em €30,00
Euros
Isento para
10,00%
3.744,00
3.456,00
quem fez o
workshop

2 pagamentos

idem

5,00%

3.952,00
3.648,00
(2 x 1.976,00) (2 x 1.824,00)

3 pagamentos

idem

3,00%

4.035,00
3.725,00
(3 x 1.345,00) (3 x 1.241,66)

Mensal

idem

0,00%

4.160,00
3.840,00
(32 x 130,00) (32 x 120,00)

Pagamento até dia
10 do mês anterior

Formas de pagamento:
• Autorização Bancária para transferência mensal de 130,00 ou 120,00 euros até dia
5 de cada mês para o Nib 0010 0000 5198 8230 0019 7 (AMA - Associação
Medicina Antroposófica)
• Em dinheiro pessoalmente com Mizé
Taxa de Inscrição
Até Julho 2017 preencher o Formulário de inscrição e enviar para a escola, via online,
com o pagamento de €50,00, por transferência bancária, a ser descontado no 3º
pagamento do curso.
1º pagamento - até dia 10 de Agosto 2017 correspondente ao último mês do Curso
2º pagamento - até dia 10 de Setembro

Propostas - Datas agendadas para o Curso de Quirofonética 2017 - 2020
Mês
Outubro

Ano
2017

Local do Curso
Lisboa, Rua Alexandre Herculano 19

Módulos
1º

2017

Lisboa, Rua Alexandre Herculano 19

2º

2018

Lisboa, Rua Alexandre Herculano 19

3º

2018

Lisboa, Rua Alexandre Herculano 19

4º

2018

Lisboa, Rua Alexandre Herculano 19

5º

2018
2018

Residencial-Cadaval

6º
7º

30.09-01.10

Dezembro
01.12-03.12

Fevereiro
03.02-04.02

Abril
07.04-08.04

Junho
08.06-10.06

Agosto
Outubro
Dezembro
Fevereiro
Abril
Junho
Agosto
Outubro
Dezembro
Fevereiro
Abril

2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

Residencial-Cadaval

8º
9º
10º
11º
12º
13º
14ª
15º
16º Conclusão

Obs.:
O pagamento do curso é um investimento para conhecimento e desenvolvimento
profissional pessoal.
O não pagamento das mensalidades ou de qualquer outra forma de pagamento escolhida
pelo participante põe em risco a continuidade do curso perante os colegas, portanto
qualquer problema referente aos pagamentos devem ser discutidos previamente com a
organização.
A interrupção do curso, seja esta por parte do participante ou por parte do corpo docente
(exclusão de um aluno), não dá ao participante a garantia de reaver o investimento feito
até o momento da interrupção, visto que se trata de um investimento pessoal.
A participação em módulos isolados só é possível para ex-alunos de quirofonética ou
profissionais que já aplicam a quirofonética como método de trabalho, e médicos em
condições especiais. Neste caso o preço por participante num módulo isolado é de
€130,00 (120,00 para sócios) a ser pago no início do módulo correspondente.
Para apresentação do trabalho de conclusão é obrigatório que o ex-aluno participe do
módulo correspondente à data de apresentação e requer dele o pagamento do referido
módulo.
Casos especiais serão devidamente analisados.
Inscrições de Médicos: devem mandar a inscrição normalmente e devem entrar em
contato com Dr. Mauro para mais esclarecimentos em quirofonetica@a-ama.com.pt
Inscrições: Preencher a ficha de Inscrição http://www.a-ama.com.pt/ama/ev2017.php
Prazo para as inscrições: até 30 de julho de 2017.
Assim que o aluno estiver inscrito e pago a primeira mensalidade irá receber o curriculum
do módulo que se segue e dos demais.
Não hesitem em fazer a tempo a inscrição pois temos limites de vagas.

