


Estude nas maiores referências  
mundiais de Medicina Chinesa 

 

Conheça as principais atrações turísticas da China. 



- Centro Internacional de  

Treinamento em Acupuntura da 

Academia Chinesa de Ciências Médicas de Beijing; 

- Hospital de Acupuntura 

 e Moxabustão da ACCM de Beijing ; 

- Hospital de Massagem de Beijing; 

- Hospital da Universidade de MTC de Tianjin; 

- Hospital Tong Ren em Beijing. 

 



Organizadores 

Alberto Cantídio 
Acupunturista, Fisioterapeuta, residiu na China por 5 anos, Mestre em Acupuntura e Tuiná 

pela Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Tianjin, China. Professor de cursos na 

área de Acupuntura  em Neurologia e Ortopedia no Brasil, Índia, Portugal e EUA. Tradutor e 

organizador de livros de medicina chinesa para o português. 

                                  Giuseppe Magaldi 
Acupunturista, Fitoterapeuta, Massoterapeuta, organiza viagens de estudos a China desde 

2011, Pós-graduado em Acupuntura (IBPEX), Mestrando em Saúde Coletiva (UFPE), 

qualificado como Doutor em Acupuntura pela World Federation Chinese Medicine Societies 

(WFCMS), 24 anos de docência na área, Diretor do TAOS INSTITUTO.  

Pedro Ivo Tahan 
Acupunturista, Fitoterapeuta, Massoterapeuta, Graduado em Medicina Tradicional China/ 

Acupuntura pelo Instituto Superior de Medicinas Tradicionales (ISMET) de Barcelona, Mestre 

em Educação (UnB), Diretor do INSTITUTO TA HAN, é professor de Formação em 

Acupuntura (BIOCURSOS, TAOS, FINAMA). Autor do livro "O Tao da Colaboração" 



Período 

As datas podem sofrer pequeno 
ajuste de acordo  

com a disponibilidade das 
passagens aéreas. 

 

30 de agosto 

Saída do Brasil 

18 de Setembro ou 
21 de Setembro 
(programa de turismo 

estendido) 

   Chegada ao Brasil 



O mais rico programa 

de estudos: vivências e aulas 

em diferentes instituições, com  

observação em clínicas e hospitais 
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Porque ir conosco? 

O melhor do turismo e vivência da  

cultura do país. Os lugares visitados  

são escolhidos a dedo e incluem vários 

 Patrimônios da Humanidade (UNESCO).  



 
Os passeios serão organizados de  

modo a respeitar o ritmo individual,  

sem a habitual correria dos 

 passeios turísticos. 
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Porque ir conosco? 

 

Melhor custo – benefício  

e experiência comprovada pela total 

 satisfação dos grupos anteriores. 



Roteiro 

31/08 

01/09 

2 a 6/9 

07/09 

08/09 

9 a 13/9 

14 a 16/9 

17/09 

14/09 

15/09 

16/09 

17 a 19/09 

20/9 

Chegada em Beijing; 

Turismo: Palácio de Verão e Templo do Céu; 

Academia MTC (Estágio Hospitalar e Aulas teóricas), Hospital de Massagem e Hospital Tong Ren; 

Turismo: Cidade Proibida, Praça da Paz Celestial e Museu Nacional; 

Turismo: Muralha da China e traslado para Tianjin 

Hospitais da Universidade de MTC de Tianjin; 

Dias livres em Beijing; 

Saída de Beijing (Grupo regular); 

Trem rápido Beijing-Luoyang e Cavernas Longmen; 

Templo Shaolin, Templo do Cavalo Branco e Trem rápido Luoyang-Xian; 

Exército de Terracota, Muralha de Xian e trem rápido Xian-Beijing; 

Dias livres em Beijing; 

Saída de Beijing (Grupo do turismo estendido). 



Passeios inclusos 

Palácio de Verão Grande Muralha 



Museu Nacional 
Praça da Paz Celestial 

Passeios inclusos 



Cidade Proibida 

Passeios inclusos 



Pontos turísticos 

Outras possibilidades em Pequim: 

 Zoológico 

 Palácio de Inverno 

 Montanha Perfumada 

 Passeio na Gu Lou Dajie 

 Torre do Sino e do 
Tambor 

 Andar de bike pelos 
Hutongs 

 

 

 



Pontos turísticos 

Outras possibilidades em Pequim: 

Passeio de Hiquixá 

Vila Olímpica 

 Mercado da Seda 

 Balada em  Sanlintun 

 Lago Hou Hai 

 Mercado das Pulgas 

 

 

 

 



Pontos turísticos 

Outras possibilidades em Pequim: 

Templo do Lama 
 Templo do Confúcio 



Roteiro de Turismo EXTRA 

Cavernas Longmen 



Templo do  
Cavalo Branco 

Templo Shaolin 

Roteiro de Turismo EXTRA 



São mais de 8.000 esculturas de guerreiros e 
cavalos em terracota, em tamanho natural, 

encontradas próximas do mausoléu do primeiro 
imperador da China (259-210 a.C). Cada 

escultura é diferente da outra, com expressões 
faciais, roupas e armas de acordo com  a patente 

de cada guerreiro. 

 

 

Xian 
Guerreiros do Exército de Terracota 

 

Roteiro de Turismo EXTRA 



Antiga Muralha de Xian 
 

Roteiro de Turismo EXTRA 



*Tratamento de patologias 
dolorosas; 

*Ansiedade, stress, insônia e 
síndrome de pânico; 

*Fibromialgia em Medicina 
Chinesa; 

Tratamento de Patologias 
Neurológicas com a Técnica 

Xing Nao Kai Qiao 

*Eletroacupuntura para 
dores agudas. 

*Acupuntura abdominal; 
*Tratamento de Obesidade; 

*Imunidade na Medicina 
chinesa 

•Infertilidade na Medicina 
Chinesa 

´* Pulsologia 

 
 

*O programa pode sofrer 
alterações de acordo com a 
disponibilidade dos centros 
 de estudo e os interesses 

dos estudantes. 
 

*As aulas teóricas e o 
estágio hospitalar 

 incluem Acupuntura e 
Fitoterapia 

Programa de estudos 

Atividades de Estudo - Segunda à Sexta, 2 a 13/9 
Manhã* - Tarde* - *Os horários serão informados posteriormente 

 
  



 5 turnos de aulas na Academia de Ciências 
Médicas Chinesas (CACMS/CBIATC); 

 3 turnos de prática de clínica no Hospital de Acupuntura e 
Moxabustão da Academia de Ciências Médicas de Beijing; 

 Visita ao Hospital de Massagem de Beijing; 

 1 turno de visita ao Hospital Tongren em Beijing; 

 5 turnos de aulas na Academia de Ciências 
Médicas Chinesas (CACMS/CBIATC); 

2 aulas especiais em Tianjin; 

Tradução das aulas e estágios em português ou espanhol; 

A parte terrestre inclui: 



 

*Grande Muralha da 

China (Mutianyu – 

trecho com o tobogã) 

*Cidade Proibida 

*Praça Tiannamen 

*Museu Nacional da 

China 

*Palácio de Verão 

*Templo do Céu 
 

加入标题 加入标题 

加入标题 加入标题 

Roteiro Turismo  

(inclui translados e entradas) 
Outros itens inclusos: 

Taxas de visto; 

 e despachante; 

Seguro viagem; 

Hospedagem em  

3 estrelas superior  

com café da manhã; 

Translado aeroporto; 

Almoços nos dias de turismo; 

300,00 yuans (moeda local); 

Dias livres em Beijing; 

Acompanhamento  

dos organizadores. 



 

 

Cavernas Longmen 

Templo do Cavalo 
Branco 

Templo Shaolin 

Exército de Terracota 

Antiga Muralha de 
Xian 

 

加入标题 加入标题 

加入标题 加入标题 

Roteiro  EXTRA de turismo  

(inclui translados e entradas): 

Outros itens inclusos: 

Hospedagem em  

Hotel 4 estrelas com café da manhã 

Guia com tradução 

 em espanhol 

3 almoços 

Trem rápido Beijing- Luoyang 

Trem rápido Luoyang – Xian 

Trem noturno Xian – Beijing 



 

 

 Estudos e Turismo (Beijing e 

Tianjin/18 dias) 

 

US$ 2.800,00 
 

US$ 1100,00 antes do embarque (à vista ou 

parcelado) 

 + US$ 1.700,00 

 pagos na China 

Terrestre 
Estudo e 
Turismo 

Roteiro extra 
de Turismo 

 U$ 730,00 
 (grupo de 5 a 10 pessoas) 

 

  U$ 650,00  
(grupo acima de 10 pessoas) 

 

 * U$150,00 pagos no 

 Brasil e restante na China 

  

 

   para adesão até 15/04/19 

• Adesão após 

 15/04/2019 

acréscimo de US$ 80,00 

• Adesão após 

 15/05/2019  

acréscimo de US$ 150,00 

 

• Adesão após 15/06/2019 

(Atenção: pode não haver tempo  

hábil para inclusão no grupo) 

acréscimo de US$ 250,00 

INVESTIMENTO 



PARTE ÁEREA 

A passagens serão compradas individualmente, porém faremos   

uma recomendação para o grupo em maio de acordo com as 

ofertas oferecidas na ocasião; 

As formas de pagamento variam de acordo com as companhias, 

algumas vendem parcelado em até 10x no cartão de crédito; 

A passagem deve ser adquirida até o dia 10/06 (visto); 

ATENÇÃO: Alguns países solicitam visto para escala. Não 

compre passagens por tais países antes de obter o visto 

necessário. 

Valor Médio: US$ 1200,00 



Relação dos documentos 

Para solicitação do visto chinês 

Entregar documentos até o dia 10/06 

 

*Passaporte com validade mínima de 6 meses  (abril 
de 2020) e uma página de visto em branco; 

*Cartão de vacinas – Febre Amarela Internacional 
(Data limite para se vacinar: 30 dias antes da viagem); 

*Cópia da passagem de ida e volta à China; 

*Formulário do consulado chinês preenchido e 
assinado com 1 foto anexada. 

*Comprovante de rendimentos do próprio ou de 
quem vai custear a viagem (IRPF ou contra-cheque). 

Para inscrição 

*Formulário de inscrição 
preenchido e assinado; 

*Comprovante de 
pagamento da 1ª parcela; 

*Cópia CPF, ID e 
comprovante de endereço; 

*3 fotos 3 x 4 coloridas de 
fundo claro; 

*Cópia do certificado ou 
declaração de conclusão 
de curso de acupuntura. 



Considerações importantes 

*Necessitamos da confirmação dos participantes com 
antecedência por questões práticas como confirmação do 
voô, reserva de hotel, sala de aula, agenda de professores, 

reserva de hospital, organização do transporte adequado de 
turismo e organização geral do grupo. Por isso, você que 

está decidido a viajar, faça sua inscrição o quanto antes. Isso 
irá garantir uma viagem com qualidade.  

 
*Se por motivo de força maior comprovado você desistir da 
viagem, será devolvido o valor integral subtraído os valores 

de visto e despachante, caso os mesmos já tenham sido 
providenciados. 

 
*O valor dos pacotes é para um grupo de no mínimo 15 

integrantes. Caso tenha menos integrantes os valores 
podem sofrer acréscimo. 

OBSERVAÇÕES 

 
1 - O preenchimento 

do formulário é 
obrigatório tendo 

apenas valor 
informativo, não 

implica em reserva de 
vaga. 

 
2 - A sua vaga 
somente estará 

assegurada após o 
pagamento da 1ª 

parcela. 



Viagens anteriores 



Viagens anteriores 

Turma de 2011 – Cerimônia de entrega  

dos certificados na Academia de Ciências Médicas Chinesas 

Turma de 2011 –  
Academia de Ciências Médicas Chinesas 



Viagens anteriores 

Turma 2012 –  

Federação Mundial das Sociedades de 

 Medicina Chinesa (WFCMS) 

Turma 2012 - Cerimônia de entrega dos 

 certificados na Academia de Ciências  

Médicas Chinesas 

Turma de 2014 - Academia de 
 Ciências Médicas Chinesas 



Viagens anteriores 

Turma 2017 

 Clínica filiada ao Hospital  

Dongzhimen em Beijing 

Turma 2014 - Federação Mundial das Sociedades de 

 Medicina Chinesa (WFCMS) 

Turma 2017 

 Academia de Ciências Médicas Chinesas 

Turma 2018 

 Academia de Ciências Médicas Chinesas 



 
 

GIUSEPPE MAGALDI 
(81)3877-5060 

99545-1234  
(TIM E WHATSAPP) 

Contatos 

Realização 

www.taosinstituto.com.br 

PEDRO IVO TAHAN 
(62)3594-4841 
(62)99695-2315 

 


