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GUIA DO FORMANDO 

Formação 
Curso Formação Profissional em astrologia fases lunares – Especialidade  

Área 999 

Local Ensino á Distancia – Ao ritmo do formando Horas  
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Estimados/as Formandos/as, 

 
É com imenso prazer que vos agradecemos por terem 

escolhido a Faces Isabel Guimaraes como parceiro 

nesta nova etapa do vosso percurso profissional. É com 

grande satisfação que acolhemos as expetativas e a 

confiança que depositaram na nossa equipa. 

 
A Faces Isabel Guimarães cabe a sua ação numa cultura 

de qualidade, de direitos e deveres, em que todos 

estejam  conscientes do contributo que devem dar e dos 

benefícios que devem receber, enquanto parte 

integrante da nossa/vossa casa, que é Faces Isabel 

Guimarães. 

 
A realização desta formação será por certo um fator de 

valorização para o exercício autónomo da vossa 

atividade profissional e de destaque junto do mercado 

de trabalho. 

 
A todos e todas deixo-vos uma saudação de boas vindas 

Faces Isabel Guimarães 

 
Fundadora – Diretora Isabel Guimarães 

Estimados/as Formandos/as,, 

 
As expetativas relativas a esta formação ramificam em 

dois opostos que se completam: o formador e os 

formandos! 

 
Aproveitamos esta introdução para partilhar convosco 

alguns lembretes, que acreditamos poderem contribuir 

para esta experiência de valor para todos e todas. 

 
Os benefícios que retraírem desta experiência 

dependem, em grande medida, da forma como cada 

um/a se envolver na mesma, da capacidade para de 

assumirem a vossa outra FACE, como construtores e 

construtoras do vosso  saber e do vosso percurso, num 

caminho de ascensão. 

 
Que a iniciativa em conhecer, saber e fazer mais pela 

população que servimos seja sempre um imperativo e 

que a necessidade de mudança profissional seja um 

desejo constante ao longo das vossas carreiras! 

 
Procurando facilitar a comunicação, apresentamos este 

documento que disponibiliza um conjunto de 

informações importantes, funcionando como um guia 

orientador. Não obstante a atualização da informação 

aqui apresentada, poderão surgir alterações que, caso 

se verifiquem, serão de imediato comunicadas. 

Colocamo-nos ainda ao vosso inteiro dispor para vos 

esclarecer em tudo o que considerem pertinente. 

 
É com imensa satisfação que vos damos as boas-vindas 

a esta nova e certamente desafiante experiência. 

 
Coordenação Científico-Pedagógica 

Drª Ana Cláudia Marques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Versão 2022 Página 1 de 9 

 

 
 

 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. 

Público Alvo e Pré-Requisitos: A todos os interessados com conhecimentos básicos de 

Astrologia Médica. Profissionais ligados a área da saúde e terapeutas. Interessados de forma 

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

complementar; Adultos em situação de desemprego;  

Objetivos Gerais:  Este curso visa dotar os participantes de: Ligar as temáticas da astrologia 

médica com base na Psicossomática com a ligação a Lilith e o Quíron.  As tendências dos 

astros registam comportamentos que auxiliam a prevenção nos sintomas comportamentais. 

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

Astrologia Médica na área comportamental com base na Lilith e Quiron, de acordo com o 

conteúdo programático. Habilitando o formando que a esta especialização, baseado no 

Código de Ética e Deontologia Profissional da ASPAS-Associação Portuguesa de Astrologia. 

Metodologia: Ensino á distancia modelo E-Learning;  

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

certificado.  

Investimento total:  

10 Módulos num total de 100€ 

Não se efetua esta especialização por módulos mas sim na totalidade 

Desempregados 20% de desconto 

* valores atualizados 2022 

** obrigatório a apresentação da declaração comprovativa de desemprego emitida pelo IEFP 
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Conteúdos Programáticos 

 

Modulo Conteúdo Material 

Módulo 1 

Introdução-Antiguidade 

Principais Obras 

 

Material de apoio 

 

Módulo 2 

Involução da Medicina 

As doenças de “Hoje”: 

As 5 Eras da Inventividade 

Material de apoio 

 

Módulo 3 

Os tempos de hoje 

Totalidade antropológica do homem 

Como atua 

Diferenças Tratamento 

Material de apoio 

 

Módulo 4 

Papel do Astrólogo 

Funções a desempenhar 

Astrologia como Prevenção 

 

Material de apoio 

 

Módulo 5 

O que observar no Mapa?  

Visão Médica 

Ascendente|Planetas|Casas|Lilith|Quiron Material de apoio 

 

Módulo 6 

Astrologia e o Corpo Humano  

 

Sistemas do corpo humano 

Os signos e o corpo humano 

Pavlov e os Temperamentos 

Elementos / temperamentos 

Modalidades 

As Casas Astrológicas e o Ciclo da Vida 

Material de apoio 

 

Módulo 6 

A função da Lilith 

 

Lilith – Características 

Lilith / Astrologia / Corpo Humano 

Eixo Lilith - priapo 

Material de apoio 

 

 

 

 

Módulo 7 

Prevenção 

 

Casos reais 

Trânsitos 

 

 

Material de apoio 

 

Módulo 8 

As feridas de Quíron 

 

História Mitológica de Quíron Material de apoio 
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Modulo Conteúdo Material 

Módulo 9 

Fundamentos de Quíron 

 

Ciclo de Quíron Material de apoio 

 

Módulo 10 

A ligação a Astrologia Médica 

 

A relação de Quíron com os 12 signos 

Os aspetos astrológicos 

Interpretar Quíron nas casas e na sua 

relação com o planeta 

Material de apoio 

 

 

 
Certificado:   
Da escola Faces Isabel Guimarães entidades certificada pela DGERT/SIGO e ASPAS – Associação Portuguesa de 
Astrologia  
Material didático:  
Entrega de manual | Manual em PowerPoint em formato PDF | Programa usado, Software de Astrologia Solar-
Fire e Meridian Gold 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 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. 
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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2. CONTACTOS 
 

Direção Pedagógica 
Isabel Guimaraes 

facesisabelguimaraes@gmail
.com 

Coordenadora de Curso 
Ana Claudia Marques 

tutor.facesisabelguimarae
s@gmail.com 

Técnica de Ap. Contabilidade 
Drº José Miguel Soares 

facesisabelguimaraes@gmail
.com 

Sede: Avenida da República 1226, 6 frente – 4430-192 VNG 

Telefone: 223710877🞄 Site: www.facesisabelguimaraes.com 
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