Síntese Informativa

Estágio Hospitalar - 15 dias
Teaching Hospital of ChengDu University Of TCM
Sichuan/ China
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Desde 2001 que a UMC tem desenvolvido no âmbito da
parceria com a ChengDu University of Traditional Chinese
Medicine (CDUTCM), estágios no Hospital desta Universidade.
Este programa curto oferece a possibilidade de estagiar
num Hospital que faz parte dos 4 mais antigos de MTC
na China (em conjunto com Beijing, Shangai e
Guanzhou), experienciar a realidade tão actual desta medicina milenar no pais que lhe deu origem e aprofundar
o entendimento que se tem dela.
O Hospital Universitário de Chengdu é um polo de referência em termos de saúde, ensino e investigação em
toda a China.
A cidade de ChengDu tem aproximadamente 14500000
habitantes.

9. OBJETIVOS
O Estágio Hospitalar -15 dias tem por objectivo dar a
oportunidade de abordar a realidade clinica de um
Hospital de Medicina Tradicional Chinesa e, em simultâneo, aprofundar conhecimentos teóricos.
10. PROGRAMA
A programação exata é apresentada pela CDUTCM no
início do estágio, mas o programa contempla:
- Acompanhamento nos diversos serviços clínicos do
Hospital
- Aulas téoricas
- Visita de estudo (ChengDu Herbal Market )
Nota: Todos os momentos pedagógicos são acompa-

nhados por tradutores da CDUTCM (para inglês).

11. CERTIFICAÇÃO
O Estágio não têm avaliação.
O certificado de participação no estágio é emitido em
inglês pela ChengDu University of Traditional Chinese
Medicine com o número de horas de participação.

2. FORMATO
Estágio teórico-prático.
3. DURAÇÃO
15 dias.
4. LOCAL
Teaching Hospital of ChengDu University of TCM
#39 Shierqiao Road
Chengdu
Sichuan
China
5. HORÁRIO
De 2ª feira a 6ª feira.
6. CALENDÁRIO
De 01/07/2019 a 12/07/2019

12. DESTINATÁRIOS e PRE-REQUISITOS
- Estudantes de MTC e Acupunctura a partir do 3º ano
- Diplomados MTC e Acupunctura
- Preferencialmente domínio da língua inglesa
13. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Número mínimo de participantes – 9
Número máximo de participantes – 16
Alojamento, transportes e refeições não estão incluídos na propina.
A participação no Estágio implica a cedência dos dados
dos interessados a ChengDu University of Traditional
Chinese Medicine, para emissão da carta convite no
âmbito da obtenção do visto pela Embaixada da China.

7. PROFESSORES
TCM Doctors e Docentes da CDUTCM
8. PREÇO e INSCRIÇÃO
Pré-inscrição:
Estudantes & Diplomados UMC, associados APPA: 50€
Outros Estudantes e Profissionais: 150 euros
Ficha de Inscrição em www.umc.pt
Propina: 4400 RMB
Período de inscrição: de 25 de fevereiro de 2019 até 31
de março de 2019.
A pré-inscrição junto da UMC desencadeia os restantes
procedimentos de inscrição.
Informe-se em formacoes@umc.pt
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