ASSOCIAÇÃO MÉDICA
HOMEOPÁTICA DE MINAS GERAIS
CURSO DE HOMEOPATIA PARA
PROFISSIONAIS MÉDICOS
XIX TURMA – 2019 A 2021

• O curso terá início no dia 05 de abril/2019, na sexta-feira, de 19
às 22 h e no sábado de 8 às 12 h e de 13 às 17 h. Programado
para o primeiro final de semana de cada mês, exceto quando
ocorrer feriado ou por decisão da turma.
• Informamos que o pretendente deverá inscrever-se junto à
secretaria da AMHMG. O Curso será implementado se
tivermos um número mínimo de alunos.
• Desde os anos 80, a AMHMG vem promovendo a divulgação da
Homeopatia e ministrando CURSOS DE HOMEOPATIA PARA
PROFISSIONAIS MÉDICOS. Com larga experiência, é a
instituição pioneira a oferecer estes cursos em Minas Gerais.

• Nosso objetivo é formar profissionais médicos aptos à prática
homeopática, e preparados para a pesquisa, para o ensino e para prestar a
prova de Título de Especialista em Homeopatia, realizada pela Associação
Médica Homeopática Brasileira – AMHB, conforme convênio com o CFM
e a AMB.
• A Homeopatia é reconhecida como especialidade médica pelo CFM há 38
anos, através da resolução CFM nº 1000, de 4 de junho de 1980. Está
inserida no Sistema Único de Saúde – SUS e no Sistema de Saúde
Suplementar.
• O CURSO DA AMHMG, HOMEOPATIA PARA PROFISSIONAIS MÉDICOS
é reconhecido pela AMHB, através de seu Conselho de Entidades
Formadoras, instância nacional de assessoria de sua Comissão de
Educação.

ESTRUTURA GERAL DO CURSO
• A carga horária total do curso é de 850 horas/aula, assim distribuídas:
• 310 horas/aula teóricas e teórico-práticas, subdivididas em três
períodos de 8 meses cada - serão realizadas em um final de semana por
mês, na sexta-feira, de 19 às 22 horas e no sábado, de 8 às 12 e de 13 às
17 horas.
• Em cada período do curso a frequência mínima obrigatória é de 75% da
carga horária e a média mínima de aproveitamento exigida é de 70% em
cada período. Além de provas de avaliação, serão obrigatórias a
produção e apresentação de trabalhos acadêmicos, que têm como
objetivo levar o aluno a pesquisar sobre os assuntos abordados durante
o bloco e servem para avaliação do seu aproveitamento.

• 410 horas/aula de Prática Ambulatorial - atividade
prática de caráter obrigatório. A partir do terceiro
módulo do primeiro período, o aluno deverá participar
de ambulatório nas dependências da AMHMG, em
horários fixos e pré-estabelecidos pela Coordenação de
Ambulatório Médico.
• O aluno, para poder receber o certificado de conclusão
do curso, deverá completar 75% de 410 horas/aula de
prática ambulatorial e ter obtido um aproveitamento
mínimo de 70%, e haver sido aprovado também na parte
teórica e de trabalhos acadêmicos.

• 130 horas/aula para a produção do TCC a ser apresentado
ao final do curso . O prazo de entrega será fixado pela
Coordenação de Curso.

• A apresentação segue as normas determinadas pela
disciplina de Metodologia Científica e a nota obtida pelo
aluno deverá ser no mínimo de 70%, sendo quesito
obrigatório de avaliação e de aprovação no curso.

• A duração do curso será de 24 módulos mensais, a serem
cumpridos da seguinte forma:
• I Período – 8 módulos, II Período – 8 módulos, III Período
– 8 módulos.
• A orientação filosófico-doutrinária básica seguirá os
ensinamentos de Hahnemann. Durante o curso será
apresentada também a visão de outros autores clássicos
da Homeopatia, bem como a de autores contemporâneos.

• Investimento :
• Taxa de inscrição : R$ 400,00 e 26 parcelas mensais de
R$ 850,00 a serem quitadas durante os 24 módulos
mensais, junto à secretaria da AMHMG.
• Médicos do SUS : 30% de desconto.

• A documentação exigida para inscrição e seleção deverá ser
apresentada à secretaria da AMHMG e consta de:

• I – ficha de inscrição devidamente preenchida, com uma foto 3x4;
• II – fotocópia de registro no Conselho Regional de Medicina ou;
• III – fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão de Curso
de Medicina;
• IV – apresentação de Curriculum vitae;
• V – pagamento da taxa de inscrição
• VI – assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais

Sede da AMHMG:
• Rua Dona Leonídia Leite, 57
• Floresta – Belo Horizonte – Minas Gerais

• CEP: 30015-300
• Telefone : 31-34460087
• WhatsApp: 31-97907255
• www.amhmg.org

• amhmg.homeopatia@gmail.com
• www.facebook.com/amhmg.homeopatia

