
 

 

 

 
 

PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO 

MASTER 
150 horas  

 

Certificada pela DGERT com certificado nº1603/2015 e Certificação Internacional pela 

ISAR – International Society For Astrological Research 

SIGO - Integrado no Sistema de Informação e Gestão de Oferta Educativa e Formativa  

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROLOGIA » FORMAÇÃO CONTINUA 

MASTER - PRESENCIAL 

Módulo 1 – 30 horas - Técnicas de previsão e relação de dois mapas compostos para 

orientação da prática do profissional de astrologia 

Conceitos basilares da astrologia e previsões | Previsão e respetivo conteúdos de 

analise integrada | Arco Solar, Revolução Solar e Lunar, Progressões Primárias e 

Secundárias, Trânsitos | Estrelas Fixas e Previsões | Astrologia tradicional e prática de 

previsões | Previsões com a relação de dois mapas com técnicas do composto e suas 

compatibilidades | Outras técnicas como Out of Bound | Declinações | Vertex | 

Dispositores | Antiscia | Cazimi | Fatum | Casos Práticos 

Módulo 2 – 30 horas – Técnicas de Previsão de horóscopo permitindo o saber na 

prática do profissional 

Conceitos fundamentais no âmbito das narrativas do horóscopo | Conhecer a relação 

dos signos e suas ligações na Previsão | Método dos 22 Passos da autora do livro Isabel 

Guimarães | O mapa de ingresso na Previsão | Lunações, Eclipses na Previsão - Casos 

Práticos 

Módulo 3 – 30 horas -Desenvolver a especialidade da Astrologia Médica na sua 

prática como consultor (a) astrológico (a) 

Fundamentos da astrologia referente ao corpo humano | Psicopatologias e relações 

com a astrologia | Astrologia e a medicina | Os elementos e as necessidades básicas | 

Princípios planetários e suas influências | Regências anatómicas dos signos | A 

gestação e a memória do inconsciente técnica de Isabel Guimarães - Casos práticos 

Modulo 4 – 30 horas - Desenvolver a especialidade da Astrologia de Vidas Passadas e 

Heranças Genética e Constelações Sistémicas na sua prática como consultora 

astrológica 

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 | Os Mitos e a 

Cosmologia | Saturno, Lua e os Nodos Lunares | As casas Astrológicas e a ligação com 

vidas precedentes - Casos práticos 

Modulo 5 – 30 horas – Estágio com consultas de astrologia com a integração dos 4 

módulos 

Avaliação: Entrega de tese num projeto de investigação e pesquisa – Quantitativa e 

qualitativa 

 



 

 

Requisitos: Obrigatória apresentação do certificado da conclusão dos níveis integrados 

num Curso de Formação Profissional de Astrologia, mínimo 180h, ou ter concluído os 3 

níveis da nossa Formação.  

Investimento: 900€ (taxa em vigor incluída)  

Descontos: Membros da Aspas: 15% desconto 765€ | Desempregados: 30% desconto 

630€  

Nota: Descontos não acumuláveis 

Condições de pagamento: Até ao final dos módulos valor terá de estar liquidado, 

podendo pagar suavemente por mês, sendo 60€ o mínimo mensal 

Duração:  

50 sessões (3 horas cada) - formato de 15 em 15 dias – pós-laboral 

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. 

Formadoras homologadas pelo IEFP e CAP Internacional-ISAR – ao longo do curso 

serão convidados Astrólogos (as) com os requisitos da lei Portuguesa e que foram 

formadas pela Faces Isabel Guimarães e com a certificação da ISAR. 

Teste de Revalidação de Competências para todos que não realizem as formações na 

Faces Isabel Guimarães:  

Teste de avaliação oral para revalidação das competências para a integração no 

Master o com custo de 150€ 

Nota: obrigatória apresentação do certificado para a Pós-Graduação. 

Material didático: Entrega de manual | Apresentação em videoprojector | Programa 

usado nas aulas, Software de Astrologia Solar-Fire em parceria com a ASPAS-

Associação Portuguesa de Astrologia. 

Condições do Espaço:  

Sala tipo "escola" 

Horários:  

Aulas pós-laboral - inclui fins de semana - turmas de 15 em 15 dias  

Formadoras:  

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.  

Escola certificada pela DGERT | SIGO e com certificação Internacional pela ISAR 

Nota: Temos vários Astrólogos com formação certificada, como convidados para 

lecionar alguns módulos. 

Direito e Deveres: 

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

e-continua 

 

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. 

Nota: O formando ao iniciar o curso assina um contrato com várias cláusulas para 

ambas as partes assim como a referência da apólice de seguro pela parte da escola, no 

mesmo ficará com as informações legais da desistência no decorrer da formação com 

as devidas penalizações. 

Favor preencher a Ficha de Inscrição e enviar para o nosso e-mail com a respetiva 

documentação ou solicitar a mesma pelo nosso email. 

NIB 0033 0000 45342932271 05 - Millennium 

Aposte no seu futuro com uma formação profissional! 

 

A Direção 

Isabel Guimarães 

Gestora e Coordenadora Pedagógica 

Ana Cláudia Marques 
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