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Ementa 
•  Caráter geral e introdutório 
• Distinção entre Medicina 

Convencional e Medicina 
Vibracional 

• Fundamentos da Medicina 
Vibracional 

• Principais correntes e 
técnicas contemporâneas 

• Instrumentalizar, na teoria, 
para o desenvolvimento das 
habilidades relacionadas ao 
uso terapêutico das técnicas 
descritas.  



Objetivo geral

Após o curso, estar apto: 
• Diferenciar as bases científicas das medicinas 

convencional e vibracional 
• Usar de cada técnica na terapêutica dos pacientes 
• Procurar o aprofundamento de seus conhecimentos



Objetivos específicos

Após o curso, o estudante deve 
estar apto a: 

1.Reconhecer as diferenças das 
medicinas convencional e 
vibracional.



2. Identificar as bases físicas (Newtoniana ou Quântica) de cada uma.

Objetivos específicos



3. Correlacionar 
as bases teóricas 
descritas com as 
práticas 
complementares, 
que serão 
utilizadas na 
terapia dos 
pacientes.

Objetivos específicos



4. Reconhecer a diferença de 
visão do corpo humano 
(cartesiana versus holística).

Objetivos específicos

X



5. Entender o conceito de consciência de cada corrente, bem como 
sua fonte.

Objetivos específicos

X



6. Compreender o papel das emoções e do espírito no processo de 
adoecimento e cura.

Objetivos específicos



7. Relacionar o tipo de terapêutica 
de cada corrente, baseado na 
concepção fisiopatológica de cada 
uma.

Objetivos específicos



Conteúdo programático
•Apresentação do curso e de seus 

objetivos  
•O ser multidimensional (Texto: “ 
•Definição e bases conceituais da 

Medicina Complementar (Texto: 
“definição e bases conceituais da 
Medicina Complementar ou Vibracional”) 
•Macro e microcosmos (Texto: “onde tudo 

começa: o macro e o microcosmo”) 
•Gênese das doenças - uma visão 

espírita (Texto: a conquista da 
espiritualidade e da saúde). 
•Estresse e sistema imune 
•Homeopatia 
•Importância do preparo do médium 
•Cura espiritual (Texto: “cura 

bioenergética”) 
•Salutogênese



Estratégias andragógicas
•Aulas expositivas dialogadas 

•Leituras de textos recomendados 

•Discussão reflexiva em grande grupo 

•Vivência meditacional 



Avaliação
Levará em conta a aquisição de 
conhecimentos, o desenvolvimento 
de habilidades e de atitudes, 
tomando como critérios que irão 
compor o conceito final de avaliação: 

1.Participação cotidiana: 
pontualidade, assiduidade, 
respeito, interesse e 
comprometimento demonstrados 
por meio das leituras 
recomendadas e da participação 
ativa e cooperativa nas 
discussões;
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Cronograma 3a feira
Aul
a

Dia Conteúdo Responsáveis
1 02/4 a. Apresentação do Curso 

b. O ser multidimensional
Cláudia + Isabela

2 09/4 a. Definições e bases conceituais da medicina 
complementar 
b. Macro e microcosmo

Cláudia + Isabela

3 16/4 a.Gênese das doenças - uma visão espírita 
b.Estresse e sistema imune

Cláudia

4 23/4 Homeopatia Margarida

5 30/4 a.Importância do preparo do médium 
b.Cura espiritual

Cláudia

6 07/5 a.Salutogênese 
b.Encerramento

Margarida



Cronograma domingos
Aul
a

Dia Conteúdo Responsáveis
1 07/4 a. Apresentação do Curso 

b. O ser multidimensional 
c. Macro e microcosmo 
d. Definições e bases conceituais da medicina 
complementar 
e. Homeopatia

Cláudia + Isabela + 
Margarida

2 05/5 a.Gênese das doenças - uma visão espírita 
b.Estresse e sistema imune 
c.Importância do preparo do médium 
d.Cura espiritual 
e.Salutogênese 
f.Encerramento

Cláudia + Ameli + 
Margarida



Obrigada!!! 

isabela.c.back@gmail.com


