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Curitiba, outubro de 2021.  
 
 
Caro colega:  
 
 
É com satisfação que lhe passamos as informações sobre o Curso de Especialização em Homeopatia de 2021/22 da 
Escola Homeopática de Curitiba “Dr. Javier Salvador Gamarra” – EHC.  
 
 
Para elucidar outras dúvidas ou para mais informações entre em contato com a nossa secretaria.  
 
 
Ficamos na expectativa de poder contribuir com a sua formação profissional.  
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Dr. John Ossman Orozco Cuéllar  
Presidente da EHC  
 
 
 
Informações:  
Secretaria da EHC 
Rua Carlos Pioli, 751 – 1º andar – Bom Retiro  
Curitiba/PR – CEP: 80.520-170  
Fone: 41 3338-6316 – 41 9 9794-5567 (Whatsapp) 
E-mail: contato@ehc.org.br 
Site: www.ehc.org.br  
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HOMEOPATIA 
 
A Escola Homeopática de Curitiba “Dr. Javier Salvador Gamarra” torna público a abertura de inscrições para o Curso de 
Especialização em Homeopatia 2021/22 para Médicos, Médicos Veterinários e Cirurgiões Dentistas.  
 
I – INSCRIÇÕES: 
 
1) Período: outubro de 2020 a fevereiro de 2021 – vagas limitadas.  
 
2) Documentos:  

a) Requerimento de matrícula; 
b) Foto (anexar); 
c) Certificado de conclusão de curso de medicina, medicina veterinária ou odontologia (anexar imagem); 
d) Curriculum vitae abreviado (anexar); 
e) Carteira de Registro Profissional: CRM – CRMV ou CRO (anexar); 
f) Compromisso de aceitação das Normas Gerais do Curso.  
 

3) Local:  
Escola Homeopática de Curitiba “Dr. Javier Salvador Gamarra”.  
Rua Carlos Pioli, 751 – 1º andar – Bom Retiro – Curitiba/PR – CEP 80.520-170.  
Fone: 41 3338-6316 - 41 9 9794-5567 (Whatsapp) 
E-mail: contato@ehc.org.br  
Site: www.ehc.org.br  
 

II – DESENVOLVIMENTO: 
 

1) Duração: 2 (dois) anos, 1o período (2021) e 2o período (2022);  
2) Módulos: 22 (vinte e dois) encontros presenciais (de fevereiro a dezembro) ou à distancia conforme as restrições           
                     sanitárias em função da pandemia Covid19;  
3) Carga horária total: 1.100 (mil e cem) horas (Tabela 1) 
 
III – INÍCIO DE ATIVIDADES: 
 
Data: sexta feira, 05 de fevereiro de 2021;  
Local: Rua Carlos Pioli, 751 – Bom Retiro – Curitiba – PR.  

Obs – sujeito a alterações em função das restrições sanitárias da pandemia Covid19 
 
IV – INVESTIMENTO: 
 
1) Taxa de matrícula: R$ 750,00 em até 6x ou R$ 700,00 à vista. 

Condição especial para matrícula efetivada até 30/12/2020 = R$ 680,00 
 
2) Valor:  

1o Período/2021 – 11 (onze) parcelas (fevereiro a dezembro) de R$ 990,00*  
2o Período/2022 – rematrícula + 11 (onze) parcelas (fevereiro a dezembro)**.  

 
* desconto de R$ 40,00 no valor da parcela para o pagamento até o vencimento (dia 05) 
** valores para 2022 sujeitos a reajuste. 
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NORMAS GERAIS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HOMEOPATIA 
 
Instituição: 

 A Escola Homeopática de Curitiba “Dr. Javier Salvador Gamarra” – EHC, é uma instituição sem fins lucrativos e 
seu corpo docente atua na forma de voluntariado 

 
Curso: 

 O Curso de Especialização em Homeopatia enquadra-se na qualidade de “curso livre”, conforme a Lei nº. 
9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97) e não necessita de prévia 
autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação competente. O 
registro da especialidade no Conselho Regional da área de atuação (CRM, CRO, CRMV) é feito conforme 
critérios estabelecidos por estes conselhos e em parceria com as Associações da classe.  

 
Público alvo:  

 Médicos; 
 Médicos Veterinários; 
 Cirurgiões Dentistas. 

 
Matrícula:  

 Ao matricular-se no Curso de Especialização em Homeopatia o aluno passa a integrar o quadro associativo da 
Escola Homeopática de Curitiba – EHC, na condição de sócio contribuinte aluno durante o período de 
permanência no curso (Capitulo II – artigos 6o, 7o, 8o, 9o e 10o do estatuto da EHC) 

 
Duração, estrutura, carga horária e calendário/2021: 

 Duração: 2 anos – 2 períodos (ano letivo); 
 
 Estrutura: O curso compõe-se de 22 módulos teórico-práticos mensais, presencial e à distancia, sendo 11 

módulos por período (ano letivo) – de fevereiro a dezembro, atividades extraclasse como estudo dirigido, prática 
ambulatorial e elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC); 

 Os módulos teórico-práticos mensais e presenciais acontecem 01 (uma) vez ao mês (sexta-feira e sábado), 
iniciando às 17:00h na sexta-feira e finalizando às 19:00h no sábado (ver Tabela 2 – distribuição dos 
horários nos módulos teórico-práticos). 

 Complementam os encontros mensais presenciais, 03 (três) atividades à distância, nas sextas-feiras, das 
19:30h às 21:30h (ver Tabela 2 – distribuição dos horários nos módulos teórico-práticos). 

 Importante: devido às restrições sanitárias em função da pandemia Covid19, os módulos 
presenciais estão sujeitos a serem à distância. 

 
 Carga horária: a Tabela 1 mostra a destruição da carga horária total do curso nos 2 anos 
Tabela 1 

CARGA HORÁRIA 

MÓDULOS TEÓRICO-PRÁTICOS 
(18h/mês) 

ATIVIDADE EXTRACLASSE 
33h/mês 

MENSAL 
presencial 
(12h/mês) 

SEMANAL 
à distância 
(06h/mês) 

ESTUDO 
DIRIGIDO 
(22h/mês) 

PRÁTICA 
AMBULATORIAL 

(05h/mês) 

TCC – Artigo 
 

(06h/mês) 

1o PERÍODO 132 h 66 h 242 h 50 h 60 h 

2o PERÍODO 132 h 66 h 242 h 50 h 60 h 

TOTAL = 1.100 h 264 h 132 h 484 h 100 h 120 h 
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 Distribuição dos horários nos Módulos Teórico-Práticos Mensais (18h/mês): 

 Importante: obrigatório 85% de presenças/período (ano letivo) 
Tabela 2 

MÓDULO TEÓRICO-PRATICO MENSAL 

Encontros semanais – à distância (06h/mês) 

Semana 1 – pré–encontro presencial Assunto Responsável 
6af 19:30 – 21:30 Matéria Médica   

Semana 2 – pré–encontro presencial   
6af 19:30 – 21:30 Matéria Médica   

Semana 3 – pré–encontro presencial   
6af 19:30 – 21:30 Matéria Médica   

Encontros mensais – presencial (12h/mês) 

6af 
17:00 – 19:00 Prática ambulat – grupos   

Intervalo    
19:30 – 21:30 Matéria Médica   

 

Sáb 

08:00 – 09:00 Prática ambulat 1 – doc   
09:00 – 10:00 Teoria 1   
10:00 – 11:00 Prática ambulat 2 – doc   
11:00 – 12:00 Teoria 2   

Intervalo    
15:00 – 16:00 Prática ambulat 3 – doc   
16:00 – 17:00 Teoria 3   
17:00 – 18:00 Prática ambulat 4 – doc   
18:00 – 19:00 Teoria 4   

 
 Sugestão de distribuição de horários para as ATIVIDADES EXTRACLASSE (33h/mês): 

 Importante: Atividades recomendadas pela EHC para fixação do conhecimento – é opcional para o aluno e 
monitorado pela coordenação do curso – cabe ao aluno a sistematização dos seus estudos. 

 Encontros semanais: Grupos de Leitura – são oferecidas 3 opções na semana (segunda ou terça ou quinta-feira) – 
o aluno escolhe 1 dia para participar. 

 Estudo individual – o aluno deve organizar seu estudo extraclasse para fixação do conhecimento. 
 Prática Ambulatorial Supervisionada – grupos mistos com alunos do 1º e 2º períodos e supervisionado por 

um preceptor para realizarem atendimentos ambulatoriais semanais. 
 TCC – Trabalho de Conclusão de Curso – o tema será indicado pela coordenação do curso. 

Tabela 3 

ATIVIDADE EXTRACLASSE: ESTUDO DIRIGIDO (22h/mês) 

Encontros semanais – à distância – 04h/mês (01h/sem) 

Semana 1 Assunto Responsável 
2ª ou 3ª ou 5ªf 20:00 – 21:00 Teoria 1 – Grp de leitura   

Semana 2   
2ª ou 3ª ou 5ªf 20:00 – 21:00 Teoria 2 – Grp de leitura   

Semana 3   
2ª ou 3ª ou 5ªf 20:00 – 21:00 Teoria 3 – Grp de leitura   

Semana 4   
2ª ou 3ª ou 5ªf 20:00 – 21:00 Teoria 4 – Grp de leitura   

Estudo individual – 18h/mês (4,5h/sem) 

ATIVIDADE EXTRACLASSE: PRÁTICA AMBULATORIAL SUPERVISIONADA (05h/mês) 

ATIVIDADE EXTRACLASSE: TCC – Trabalho de Conclusão do Curso (06h/mês) 
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Calendário de atividades presenciais* 

1º e 2º períodos - 2021 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HOMEOPATIA 

Calendário 
2021 

Fevereiro 
05 e 06 

Março 
05 e 06 

Abril 
09 e 10 

Maio 
07 e 08 

Junho 
11 e 12 

Julho 
02 e 03 

Agosto 
06 e 07 

Setembro 
03 e 04 

Outubro 
01 e 02 

Novembro 
05 e 06 

Dezembro 
03 e 04 

 
Observações: 
09 e 10 de maio – Encontro Científico da EHC 

  05 a 06 de junho – 35º Congresso Brasileiro de Homeopatia - Belo Horizonte – MG 
 

* Atividades presenciais sujeitas a alterações em função das restrições sanitárias impostas pela pandemia Covid19 
 

 

 

Síntese das atividades do curso 
 

 Módulos Teórico-Práticos Mensais (presença obrigatória) 
 

Participação obrigatória Sexta-feira Sábado 

Encontros semanais à distância (3 x no mês) Das 19:30h às 21:30h xxx 

Encontro mensal presencial (1 x no mês) 
* no momento, à distância 

* datas – ver calendário do curso 
Das 17:00h às 21:30h Das 08:00h às 20:00h 

Início das atividades: 05 e 06/fev 

 
 Atividade extraclasse – estudo dirigido (opcional) 

 

Participação opcional com 3 opções na semana Segunda ou Terça ou Quinta-feira 

Encontros semanais à distância (4 x no mês) Das 20:00h às 21:00h 

Início das atividades: 25/jan 
Obs.: de 25/jan a 04/fev serão desenvolvidas atividades, diárias, introdutórias ao estudo da Homeopatia 
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Avaliações:  
 Serão realizadas avaliações periódicas, conforme as diretrizes pedagógicas do curso e descritas no Projeto Político 

Pedagógico, para constatação do nível de aproveitamento do aluno; 
 O não comparecimento em qualquer uma das avaliações implicará em prejuízos na média final para aprovação no 

período, pela ausência de nota; 
 Na eventualidade de impedimento de participação em alguma das avaliações, o aluno deverá solicitar, junto à 

secretaria do curso, uma nova avaliação, justificando o motivo do impedimento e pagamento da taxa 
correspondente. 

 

Conclusão do curso: 
 Para o aluno ser considerado como tendo concluído o curso (aprovado), ele deverá cumprir todos os itens abaixo: 

 Ter frequência mínima de 85% no total de Módulos Teórico-Práticos (presenciais e à distancia) por período 
(ano letivo); 
 O registro da presença ocorre no início das atividades, com uma tolerância de até 15 minutos; 

 Ter cumprido integralmente a carga horária de prática ambulatorial extraclasse (50 horas por período); 
 Ter apresentado as tarefas extraclasse e ter participado das oficinas integrativas; 
 Ter média final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada período (ano letivo) – média aritmética simples de 

todas as avaliações solicitadas (exercícios, oficinas, provas, tutorias, TCC) em cada período; 
 Ter concluído o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em todas as suas etapas de elaboração e 

apresentação; 
 Estar em dia com a tesouraria e livraria da EHC; 

 
 

Cancelamento ou trancamento de matrícula: 
 O cancelamento ou trancamento de matrícula deve ser feito através de solicitação por escrito junto a secretaria da 

EHC; 
 O aluno poderá solicitar o cancelamento (desistência) da matrícula a qualquer momento do curso; 
 Para o trancamento (adiamento) da matrícula, o aluno deverá ter concluído e sido aprovado no 1o período, estando 

em dia com a tesouraria; 
 Não haverá abonos das obrigações financeiras quando da rematrícula; 
 O cancelamento ou trancamento de matrícula implicará em cobrança de taxa administrativa referente à quebra de 

contrato; 
 Não haverá reembolso de valores pagos durante o período frequentado no curso. 

 

Egressos de outros cursos: 
 Os interessados em dar continuidade na sua formação em Homeopatia na EHC, que tenham iniciado o curso em 

outra instituição, devem apresentar: 
 Os documentos exigidos para a matrícula na EHC; 
 A grade curricular do curso onde esteve matriculado; 
 A frequência e resultados obtidos no curso de origem; 
 Prazo máximo de interrupção de 2 anos do curso na outra instituição; 

 O pedido será avaliado pela coordenação e corpo docente da EHC. 
 

Casos omissos: 
 Cabe à coordenação do Curso de Especialização em Homeopatia e a diretoria da EHC, a resolução de situações 

não abordadas nestas normas. 
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