
 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CURSO PROFISSIONAL 

EM ASTROLOGIA AVANÇADA 150 HORAS EM 3 MASTER 

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 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 Master, 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;  

Obrigatória apresentação do certificado da conclusão dos níveis integrados num 

Curso de Formação Profissional de Astrologia, mínimo 180h noutra escola ou 

instituição, ou ter concluído os 3 níveis da nossa Formação. 

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

continua dos conceitos avançados 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 o 

registo da atividade da 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 avançado de várias técnicas de 

astrologia de acordo com o conteúdo programático. Habilitando o formando a 
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prática da profissão de 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 Master 150 horas  

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

não recebe certificado.  

Investimento total:  

100€ (taxa em vigor incluída)  

Descontos:  

Membros da Aspas: 15% desconto (obrigatória apresentação do nº de membro no 

ato da inscrição)  

Desempregados: 30% desconto (obrigatória apresentação da carta como se 

encontra em situação de desemprego) 

Nota: Descontos não acumuláveis 

Condições de pagamento:  

Facilidades de pagamento 

* valores atualizados 2022 

** obrigatório a apresentação da declaração comprovativa de desemprego emitida 

pelo IEFP 

Caso deixe de cumprir os prazos por módulos: 

Por cada extensão do módulo, num período superior a 3 meses, acresce 70€ 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 

12 Técnicas de Previsão 

calculando técnicas antigas 

para usar várias ferramentas 

de orientação 

Conceitos basilares da astrologia e 

previsões | Previsão e respetivos 

conteúdos de analise integrada | Arco 

Solar, Revolução Solar e Lunar, 

Progressões Primárias e Secundárias, 

Trânsitos | Estrelas Fixas e Previsões | 

Lunações | Astrologia tradicional e 

prática de previsões | Outras técnicas 

como Out of Bound | Declinações | 

Paralelo – Contraparalelo | Vertex | 

Dispositores | Antiscia | Cazimi | Fatum |  

----- 

Módulo 2 

Mapas compostos de 

relacionamentos 

Previsões com a relação de dois mapas 

com técnicas do composto e suas 

compatibilidades | Previsões com a 

relação de dois mapas com técnicas do 

composto e suas compatibilidades | 

----- 

 

Módulo 3 

Técnicas de Previsão de 

horóscopo permitindo o 

saber na prática do 

profissional no âmbito geral 

Conceitos fundamentais no âmbito das 

narrativas do horóscopo | Conhecer a 

relação dos signos e suas ligações na 

Previsão | O mapa de ingressos na 

Previsão, Diário, Mensal e Anual| 

Lunações, Eclipses na Previsão num 

âmbito geral na sociedade 

----- 

 

Módulo 4 

Aprofundar a especialidade 

da Astrologia Psicológica e 

do Corpo Humano, na sua 

prática como consultor (a) 

astrológico (a) 

Anatomia do corpo humano | 

Psicopatologias e relações com a 

astrologia | Os elementos e as 

necessidades básicas no comportamento 

humano | Princípios planetários e suas 

influências | Regências anatómicas dos 

signos | Relação de padrões de 

comportamento e sua relação astrológica 

----- 

Módulo 5 

Desenvolver a especialidade 

da Astrologia de 

Reminiscências, Herança 

Genética e Constelações 

Sistémicas na sua prática 

como consultor (a) 

astrológico (a) 

Conceitos e fundamentos da Astrologia 

das Reminiscências e Vidas Passadas | 

Quatro conceções sobre o Karma e os 3 

conceitos das constelações sistémicas | 

Reminiscências do Passado e relação 

com o sistema sistémico | Conceitos dos 

Planetas Retrógrados | Zodíaco Sideral e 

Tropical numa visão de reminiscência | 

Saturno, Lua, Nodos Lunares e Planetas 

retrógrados e suas regências | As casas 

------ 
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Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

Astrológicas e a ligação com vidas 

precedentes | 

Módulo 6 

Os graus sabeus como 

ferramenta de leitura de 

mapa astrológico 

Conhecer os 360 graus do mapa 

astrológico ligando cada interpretação do 

grau a prática de leitura interpretativa, 

assim como a orientação destes graus nas 

previsões Astrológicas 

Entrega de Monografia com os 

seguintes critérios: 

Pontualidade na entrega | Escolha 

do tema | Recursos utilizados | 

Desenvolvimento do conteúdo | 

Conclusões apresentadas | 

Trabalho de investigação | Com a 

ajuda das formadoras e práticas 

de desenvolvimento  

Avaliação - Quantitativa e 

qualitativa 

Avaliação é quantitativa e qualitativa 

Certificado:  

Sistema de Informação e Gestão de Oferta Educativa e Formativa – SIGO e DGERT 

Atenção: o Master não é obrigatório à prática como profissional de Astrologia, mas confere uma excelência na 

prática profissional. Não confere nenhuma qualificação de Ensino Superior de acordo com artigo 4º nº 6 do 

Decreto-Lei nº 65/2018 de 16 de agosto que: “Fica reservada às instituições de ensino superior a utilização dos 

termos 'pós-graduação', 'formação pós-graduada' e outros que sugiram estar em causa formação própria de 

ensino superior.” “Master” como palavra reservada às instituições de ensino superior, não é reconhecido em 

Portugal tal título como referência ao ensino superior, pois não tem correspondência nem a mestrado nem a 

pós-graduação em Portugal. 

Ainda podes fazer: Um Teste de Revalidação de Competências para todos que não realizem as formações na 

Faces Isabel Guimarães ou apresentares um certificado de competências de outra Escola 

Teste de avaliação oral para revalidação das competências do nível 1, 2 e 3 para a integração no Master o com 

custo é de 150€ 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

A qualquer altura pode realizar a certificação internacional da ISAR ver em: https://www.capisar.org/ 

Material didático:  

Entrega de manual | Livros de apoio | Manual em PowerPoint em formato PDF | Programa usado 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 
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Formadores:  

Na formação profissional a formadora Isabel Guimarães 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. 

Escola certificada pela DGERT | SIGO  

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  

Cancelamento da Inscrição:  

O candidato que se inscreva e desista antes do início do curso, deverá informar, por escrito ou via correio 

eletrónico para facesisabelguimaraes@gmail.com, no prazo máximo de 5 dias úteis antes do início do curso, a 

impossibilidade de frequência, garantindo assim neste enquadramento, a não perda do valor pago no ato da 

inscrição. Esse valor ficará para a próxima formação ou caso deseje seja aproveitado para um vale de oferta 

dos nossos serviços. Caso desista no decorrer da formação não será restituído o valor da inscrição nem as 

mensalidades efetuadas. 

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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