Prezados alunos e amigos, Segue abaixo a programação para término de
nossas atividades:
21/01/2018 – Prazo final para:
1) entrega do Tema (título do TCC);
2) opção pelo certificado americano
ENVIAR PARA abracif@uol.com.br (colocar no assunto do email: URGENTE – TURMA
MASTER)
03/02/2018 – aula das 9 às 17
03/03/2018 – aula das 9 às 17
25/03/2018 (Domingo):
1) AVALIAÇÃO FINAL (das 9 às 12 hs).
2) Almoço de confraternização no restaurante Chinês Kirin (SBC).
14/04/2018:
1) OPCIONAL: das 9 às 12:30 hs: aspectos legais da medicina chinesa e blindagem
jurídica para profissionais da saúde com o Dr. Robson do Nascimento (advogado).
2) ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (monografia ou artigo
científico).
3) das 14:30 às 17 hs : aula extra integrada com a turma de acupuntura, sobre
estratégias terapêuticas para seleção de acupontos (INÉDITA).
28 de abril: OPCIONAL PARA AS 2 TURMAS -Atividade extra – treino de Qigong ao ar livre (local
a definir);
20 de maio (Domingo): Cerimônia Oficial de Certificações
(Entrega de certificados, coquetel, comemoração de 18 anos da Abracif)
OBS: local a definir (estamos em fase de negociação).
ATENÇÃO (1) : Comuniquei a faculdade sobre o encerramento do curso. Tenho que preencher
um campo com o título da monografia. (o curso foi encerrado oficialmente apesar de termos
marcado aulas extras. Já se passaram 14 meses e a GRANDE MAIORIA, SALVO POUCAS
EXCEÇÕES, AINDA NÃO ME ENTREGOU SEQUER O NOME DO TRABALHO, OU SEJA, O TÍTULO
DA MONOGRAFIA !!! PRECISO DISSO IMPRETERIVELMENTE ATÉ 21 de janeiro de 2018. Quem
não o fizer NÃO RECEBERÁ O CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO com esta turma. Portanto,
mexam-se !!!) . Preciso apenas do Título da Monografia e pelo menos a descrição do que
deseja ou está pesquisando, ou seja , o projeto. Consegui estender o prazo para entrega dos
trabalhos (TCC) para o dia 14 de abril de 2018.
Atenção (2): Quem tiver interesse pelo certificado de “Master In Tradicional Chinese Medicine”
pela Enrich Fromm University terá que decidir também até 21 de janeiro de 2018. Para obter

este certificado, basta traduzir a pesquisa da pós-graduação para o idioma Inglês. Também é
possível obter a titulação de especialista, no caso de vocês, a opção de “specialist in
acupuncture”’ e/ou “specialist in chinese herbology”.
Por vocês serem integrantes de nossa turma pioneira, os valores serão diferenciados.
Realmente não haverá qualquer possibilidade de se ofertar estes descontos para as turmas
sucessoras.
1) Certificado Master: de 1500 reais por 900 reais;
2) Certificado Specialist in acupuncture: de 900 reais por 600 reais;
3) Certificado de Specialist in Chinese Herbology: de 900 reais por 600 reais.
Plano especial: Quem desejar obter as 3 certificações = de 2.100 por 1800 reais!
Em qualquer uma das opções o pagamento poderá ser efetuado em até 3 vezes sem juros
(fevereiro, março e abril/2018) com depósito ou cheque até o dia 15 de cada mês.
Estes certificados poderão ser pleiteados em outro momento, junto com outras turmas, mas
com o valor normal. (OBS: desde que hajam turmas em encerramento).
CERTIFICAÇÃO
CERTIFICADO MASTER
SPECIALIST IN
ACUPUNCTURE
SPECIALIST IN CHINESE
HERBOLOGY
OS 3 CERTIFICADOS

VALOR SEM DESCONTO
(NORMAL)
1500,OO
900,00

DESCONTO TURMA MASTER

900,00

600,00

3.300,0

De 2.100 por 1800,00 reais
ou 3 x 600 reais

900,00
600,00

OBS (3): Reforçamos que para a obtenção do título de Doutor Honoris Causa é indispensável
possuir no mínimo o certificado Master.
Saudações !
Prof. Alexander Raspa

