
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CURSO PROFISSIONAL 

EM ASTROLOGIA 180 HORAS EM 3 NÍVEIS-ao seu ritmo 

Professor 

Isabel Guimarães 

E-mail 

tutor.facesisabelguimaraes@gmail.com 

Localização 

online 

Horário de Expediente 

Marcação Prévia para 

apoio ao estudo 

Descrição Geral do Curso 

Perfil de saída profissional: O Consultor Astrológico é o/a profissional (13.16 

da tabela anexa ao código de IRS),  que será um técnico superior consciente da 

inter-relação com seus atos na interpretação do mapa astrológico, dotado de 

conhecimentos técnico-científicos e experiência formativa adequadas à sua 

integração no mercado de trabalho enquanto agente da ética e bem-estar. 

Significa isto que será um profissional capaz de analisar, avaliar e aplicar 

soluções de intervenção no exercício da sua profissão. 

Nível de qualificação 3, que não se prende esta designação como sendo integrada 

no sistema nacional de qualificações, mas sim como uma designação que permita 

reunir os conhecimentos necessários para o uso da atividade. Profissão de 

Astrólogo com a verba 13.16 da tabela anexa ao código de IRS, em Portugal 

Público Alvo e Pré-Requisitos: Jovens maiores de 18 anos em transição para a 

vida ativa e que já integram o mercado de trabalho sem o nível secundário de 

formação escolar profissional, com vista à melhoria dos níveis de 

empregabilidade e de inclusão social e profissional; 

Adultos já integrados no mercado de trabalho, mas que buscam uma outra 

atividade complementar; 

Adultos em situação de desemprego; 

Público leigo (não necessita ter conhecimentos de astrologia) 

Objetivos Gerais:  Este curso visa dotar os formandos de: Uma aprendizagem 

inicial dos conceitos básicos da astrologia; ferramentas que lhes permitam o 

maior autoconhecimento tendo como base a vivência do seu mapa astrológico; 

conhecimentos e técnicas avançadas astrológicas que lhes permitam o exercício 

da atividade profissional em consultoria e formação astrológica. Neste último as 

regras aplicam-se a lei portuguesa, com a obrigatoriedade do CCP, assim como 

Profissão de Astrólogo com a verba 13.16 da tabela anexa ao código de IRS, em 

Portugal. 

Objetivos Específicos: Dar ao formando o conhecimento funcional da teoria e 

prática da Astrologia, bem como do seu contexto histórico de acordo com o 

conteúdo programático. Habilitando o formando a prática da profissão de 



 

Curso Profissional de Astrologia 3 níveis ao seu ritmo Página 2 

 

astrólogo, baseado no Código de Ética e Deontologia Profissional da ASPAS-

Associação Portuguesa de Astrologia. 

Metodologia: Ensino á distancia modelo E-Learning;  

Carga Horária da Formação: A ação total tem a duração de 330 horas - Curso 

organizado por 3 níveis 180 horas (obrigatório) e Master 150 horas (facultativo- 

ver no separador do site) 

Nota: Qualquer pessoa pode assistir a um Módulo, pagando o respetivo valor, 

não recebe certificado.  

Investimento total:  

Nível 1 - 6 módulos cada 70€ -  desempregados - 40% = 42€ 

Nível 2 - 6 módulos cada 80€ - desempregados - 40% = 48€ 

Nível 3 - 6 módulos cada 90€ - desempregados - 40% = 54€ 

(taxa em vigor incluído- emissão de fatura/recibo) 

* valores atualizados 2019 

** obrigatório a apresentação da declaração comprovativa de desemprego emitida 

pelo IEFP 

Ao concluir os 3 níveis pode: 

* ter acesso a formação avançada Master  

* acesso a Formação Internacional da ISAR 

Nota: se solicitar módulos individuais, sem a conclusão dos respetivos 18 

módulos e a entrega do trabalho e respetivas atividades de autoavaliação não 

emitimos o respetivo certificado profissional; 

Caso deixe de cumprir os prazos por módulos: 

Por cada extensão do módulo, num período superior a 3 meses, acresce 50€ por 

cada mês, mais o valor do módulo (caso tenha deixado caducar o prazo)  

Este curso é apenas dado em língua Portuguesa, estamos a preparar a escola para 

outras línguas 
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Conteúdos Programáticos: 

Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

Módulo 1 

Conceitos básicos da Ciência 

Física 

Introdução | Origens | Astrologia e 

Astronomia | Latitude e Longitudes 

Terrestres | Eclíptica | Princípios éticos e 

deontológicos 

Vídeos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 2 

Micro e o Macro na 

correlação da vida na Terra 

Quatro Estações | Elementos-Dimensões-

Qualidades-Hemisférios | Zodíaco 

Tropical e Zodíaco Sideral | Alfabeto 

Astrológico 

Livros de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 3 

Os princípios do 

desenvolvimento Humano 

Signos, Características e Regências | 

Ascendente, Signos das casas e 

Simbologia Planetária | As XII Casas 

Astrológicas | Sistemas das Casas 

Astrológicas 

Livros de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 4 

A hora de 

Nascimento/Coordenadas/ 

Fusos horários 

 

Levantamento do Mapa Astrológico á 

mão | Introdução ao cálculo astrológico 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 5 

Compreensão das 

características de cada 

Planeta no desenvolvimento 

do ser humano  

Os Luminares – Os pilares da astrologia | 

Introdução aos planetas - 

interiores/pessoais| Introdução aos 

planetas exteriores/sociais/coletivos| 

Introdução aos planetas – Transpessoais 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 6 

Características específicas de 

cada Planeta e Signo no 

mapa astrológico de cada 

indivíduo 

Os planetas nos signos e nas casas 

astrológicas: Sol, Lua, Mercúrio, Vénus, 

Marte, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno 

e Plutão | Tabela de correspondência 

Planetária 

Documentos de apoio 

Trabalho do final do nível 1 

Módulo 7 

Movimentos dos planetas 

que indicam pontos no mapa 

astrológico que levam a 

dificuldades no 

desenvolvimento do ser 

humano 

 

 

Planetas Retrógrados | Signos 

Intercetados | Ponto Médio 

Livro de apoio 

Atividade no final do modulo 
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Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

Módulo 8 

A importância da Lua e todas 

as suas fases e aspetos 

lunares nas emoções do Ser 

Humano dificuldades no 

desenvolvimento do ser 

humano 

Nodos Lunares | Fases da Lua | Lua Fora 

de Curso | Lua Pré-natal | Eclipses 

Livro de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 9 

Aspetos no mapa astrológico 

que orientam o potencial a 

desenvolver através de outros 

pontos 

(Estrelas/Astroides/Partes Arábicas) 

Quíron ou Kiron | Lilith-Lua Negra | 

Parte da Fortuna | Estrelas e Asteroides 

Livro de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 10 

Os aspetos como 

compreensão integrada de 

relação entre todos os pontos 

do mapa astrológico 

Introdução aos Aspetos | Aspetos: 

Aplicativo/Crescente/Minguante/Separati

vo| Configurações Geométricas 

Livro de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 11 

A correlação de aspetos 

astrológicos (graus que cada 

planeta faz ao mapa 

astrológico) permitindo uma 

ligação do micro ao macro 

Aspetos Planetários: Maiores: 

Conjunções- Sextis- Quadraturas-

Trígonos e Oposições e Menores Aspetos 

Livro de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 12 

Cálculos matemáticos, 

permitindo a compreensão 

das horas através dos graus 

de acordo com cada 

movimento planetário 

Cálculo Dominante Planetário | Cálculo 

de Horas dos Planetas | Cálculo do 

Planeta para o ano| Acerto da hora 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 13 

Uso de técnicas para 

orientação de ciclos no 

desenvolvimento da vida do 

ser humano 

Cálculo Dominante Planetário | Cálculo 

de Horas dos Planetas | Cálculo do 

Planeta para o ano| Acerto da hora 

Material de apoio 

Trabalho final do nível 2 

Módulo 14 

Diferentes técnicas de uso 

tradicional e moderno na 

interpretação do mapa 

astrológico, para melhor 

diferenciação das teorias 

tradicionais e modernas 

Introdução à Astrologia Tradicional e 

diferenças entre a Astrologia Moderna 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 
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Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

Módulo 15 

Teoria de Marc Edmund 

Jones do sec XIX, 

identificando através da 

configuração do mapa o 

perfil comportamental de 

cada ser humano 

Métodos Comportamentais- Modelos 

Planetários - Teoria Marc Edmund Jones 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 16 

Temáticas desenvolvidas 

integrando outras áreas do 

comportamento humano 

Introdução a várias especialidades: 

Médica, Horária- Esotérica- Vidas 

Passadas, Heranças Genéticas-

Psicológica, Mitológica, entre outras. 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 17 

Compatibilidade de dois 

indivíduos, empresas e ou 

outros, levando a melhor 

relação interpessoal 

Sinastrias-Compatibilidades-Mapas 

compostos 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 18 

Técnicas de atendimento na 

prática da atividade como 

consultor astrológico, 

permitindo uma melhor 

relação entre o cliente e o 

astrólogo 

Consultoria astrológica - ética/prática Material de apoio 

Projeto final dos 3 níveis  

Avaliação é quantitativa e qualitativa 

Informações sobre as atividades e trabalhos do final de cada nível 

As atividades por modulo são de Verdadeiro ou Falso de forma a que tutora possa acompanhar a integração 

dos conteúdos por módulo. No final de cada nível, recebe instruções de como elaborar um pequeno trabalho 

sobre a temática do nível. No final do curso a chegar ao nível 3, é solicitado um Projeto de Final do Curso, 

com acompanhamento e estrutura de apresentação, com 3 possíveis formas de o realizar.  

Certificado:  

Na conclusão do Curso, após a avaliação das competências adquiridas, sendo obrigatório a realização do 

projeto final e por cada nível as respetivas atividades, sendo realizada a avaliação pela formadora e será 

emitido um certificado profissional pela SIGO (entidade com o registo nº 14071), o qual confere a prática 

como Consultor Astrológico, Profissão de Astrólogo com a verba 13.16 da tabela anexa ao código de IRS, em 

Portugal. 

 

 



 

Curso Profissional de Astrologia 3 níveis ao seu ritmo Página 6 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Escola certificada pela DGERT | SIGO em parceria com a Aspas-Associação Portuguesa de Astrologia, e com 

sua CEO como Diretor Global da ISAR 

Material didático:  

Entrega de manual | Livros de apoio | Manual em Word e PowerPoint em formato PDF | Programa usado nas 

aulas, Software de Astrologia Solar-Fire em parceria com a ASPAS-Associação Portuguesa de Astrologia. 

Nota: Não temos gravação de aulas de acordo com o Decreto 48/95 

Formadores:  

Na formação profissional a formadora Isabel Guimarães  com 20 anos de carreira, está homologada pelo IEFP, 

CAP e CCP, certificada internacionalmente em Consultoria Astrológica, Ética e CAP Internacional pela ISAR 

(Internacional Society for Astrological Research) - sendo a Diretora Global em Portugal, Presidente e 

Fundadora da Associação Portuguesa de Astrologia - Aspas, regida pelo Código de Ética e Deontologia 

Profissional, Diretora e Fundadora da Faces Isabel Guimarães. Mais sobre seu percurso profissional, no site da 

Faces Isabel Guimarães 

Escola certificada pela DGERT | SIGO em parceria com a Aspas-Associação Portuguesa de Astrologia, e com 

sua CEO como Diretor Global da ISAR 

Nota: Temos vários tutores com formação certificada, como convidados para lecionar alguns módulos. 

Direito e Deveres: 

Regulamento - consulte em: https://www.facesisabelguimaraes.com/formacao-inicial-e-continua 

Favor preencher a Ficha de Inscrição, a mesma encontra-se no Formulário online da nossa página com o 

separador FORMAÇÃO ONLINE  e é automático o envio para o nosso e-mail com a respetiva documentação 

ou solicitar a mesma pelo nosso email, tutor.facesisabelguimaraes@gmail.com  

 

NIB 0033 0000 45342932271 05 – Millennium | PAYPAL ou MBWAY 

Aposte no seu futuro numa formação profissional! 

 

A Direção 

Isabel Guimarães 

Gestora e Coordenadora Pedagógica 

Ana Cláudia Marques 
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