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APRESENTAÇÃO 

O Curso de Astrologia – Nível 3 [Avançado] é uma continuação e aprofundamento do Nível 2 [Técnico].  

Este nível pretende dotar cada participante com conhecimentos sólidos e profundos na prática astrológica. 

São introduzidos conceitos avançados, unindo a visão clássica e moderna da Astrologia, de uma forma 

inclusiva e eclética.  

Partindo da premissa humanista de que “o indivíduo é mais importante do que o Mapa”, vamos explorar ao 

longo do curso as dinâmicas de relação em consulta e fora da mesma, tomando como base o conhecimento 

fornecido pela Psicologia, unida à realidade energética, e, especificamente, à Astrologia. 

           Simultaneamente profundar-se-ão algumas das técnicas astrológicas abordadas nos níveis anteriores, 

usando-as como base para uma adequada relação terapêutica e tomando o mapa natal como “ferramenta de 

Cura”. Ao longo das sessões, nalguns módulos, serão realizados vários tipos de roleplay, alguns deles gravados 

em vídeo, usados como autoscopia, com vista ao aperfeiçoamento da abordagem humana e técnica em 

consulta. 

METODOLOGIA 

As sessões decorrem em horário variável, conforme os módulos. Para além de suporte digital em formato de 

diapositivos (sempre fornecidos ao aluno), serão realizadas atividades com carácter mais vivencial - em 

formato individual, a pares e em grupo. Haverá também espaço param meditação, observação e análise de 

pequenos vídeos, mapas astrológicos de figuras públicas, Roleplay, exercícios de imagens mentais, EFT, 

Medicina Energética e outras ferramentas adequadas ao trabalho a ser realizado em cada sessão 

PÚBLICO-ALVO 

Para frequentar este curso é necessário ter completado o Nível 2 [Técnico] no centro STARLIGHT ou INFINITUS. 

Alunos provenientes de outras escolas ou autodidatas poderão eventualmente inscrever-se após entrevista. 

Está direcionado a todos aqueles que procuram realizar um profundo processo de autoconhecimento, 

consciência e cura. Sugere-se que possua vontade de transformação pessoal, capacidade de insight e 

autoanálise e responsabilidade. As ferramentas adquiridas no decorrer da formação serão de grande utilidade 

para o desenvolvimento pessoal do aluno, mas igualmente úteis para aliar à sua prática profissional, 

especialmente se esta estiver focada no contacto humano.  

HORÁRIO E CALENDARIZAÇÃO - Módulos em dias e horário variável*ver calendarização 

Duração de 9 meses | 54 horas 
 
Datas:  
2020: 6 e 20 de Outubro | 2 e 3 de Novembro | 4 e 11 de Dezembro  
2021: 12 e 26 de Janeiro | 2 e 23 de Fevereiro | 2 e 16 de Março | 6 e 20 de Abril | 4 e 18 de Maio | 1 e 15 de Junho 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Módulo 1 – Introdução à Astrologia Relacional 
1. Introdução à Astrologia relacional; 
2. Técnicas de análise relacional: 

1. Abordagem relacional ao mapa natal; 
2. Sinastria; 
3. Mapa composto; 
4. Mapa de grupo.  

3. Trânsitos e progressões aplicados ao contexto relacional 
 

2. Módulo 2 – Astro-Psicopatologia 
1. Definição de patologia; 
2. Técnicas de diagnóstico em psicopatologia – abordagem ao DSM;  
3. Principais perturbações e sua assinatura astrológica: 

1. Perturbações de ansiedade; 
2. Perturbações do humor; 
3. Perturbações sexuais e da identidade de género; 
4. Perturbações do sono; 
5. Perturbações do comportamento alimentar; 
6. Perturbações da personalidade; 

4. Casos clínicos; 
5. Propostas de intervenção em contexto clínico. 

 

1. Módulo 3 – Técnicas de abordagem psicológica à Astrologia 
1. Técnicas de abordagem de mapas astrológicos aplicadas a diferentes contextos; 
2. Integração da abordagem psicológica e kármica; 
3. Intervenção clínica Ética e deontologia em Astrologia; 
4. Framming; 
5. Contrato terapêutico; 
6. Erros frequentes em consulta; 
7. Condições facilitadoras da relação terapêutica; 
8. Técnicas de análise de discurso em contexto terapêutico; 
9. Casos difíceis  
10. Roleplay – Observação e análise da prática clíncia. 

 

3. Módulo 4 – Técnicas avançadas em Astrologia 
1. Decanatos, díades e símbolos sabeus; 
2. Midpoints; 
3. Antíscia e contra-antíscia; 
4. Dignidades acidentais: 
5. Cálculo do Almúten figuris. 
6. Eclipses. 
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4. Módulo 5 – Introdução à Astrologia Esotérica 
1. Bases de compreensão da Astrologia Esotérica 
2. Astrologia EXOTÉRICA e ESOTÉTICA; 
3. O contributo de Alice A.Bailey e Djwall Khul; 
4. O COSMOS e EU: do Pó estrelar à matéria; 
5. Os 7 raios; 
6. Signos, Casas e Planetas: Perspetiva ESOTÉRICA; 
7. Regências da ALMA e HIERÁRQUICAS. 
8. Meditação e cura esotérica 

 
5. Módulo 6 – Introdução à Astrologia Vocacional 

1. Conceitos básicos de psicologia vocacional e suas limitações; 
2. A astrologia vocacional e suas aplicações; 
3. Conceito astrológico de “vocação”; 
4. Indicadores astrológicos significadores de vocação; 
5. Exercícios práticos de estudo vocacional. 

 
6. Módulo 7 – Introdução à Astrologia Médica 

1. Bases e fundamentos em Astrologia Médica; 
1. Corpos, centros e canais energéticos 
2. As causas primárias das doenças 
3. Astro-diagnóstico 
4. Elementos e modalidades em Astrologia Médica 

2. Signos, Casas e Planetas em Astrologia Médica; 
3. Ponte entre astrologia Kármica, Psicológica e Médica – uma visão holística; 
4. Tratamentos e intervenções; 
5. Técnicas de previsão aplicadas ao tema; 
6. Análise de casos clínicos. 

 
7. Módulo 8 – Prática e Intervenção Clínica 

1. Abordagem técnica a mapas astrológicos – casos clínicos; 
2. Temas específicos em Astrologia; 
3. Supervisão de consultas; 
4. Projeto final – apresentação de um trabalho original. 
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AVALIAÇÃO 

Dada a natureza do curso, não existe qualquer obrigatoriedade de avaliação da aprendizagem dos conteúdos. 
Contudo, opcionalmente, se sentir que quer validar a sua aprendizagem, poderá realizar os trabalhos 
propostos, onde será avaliado pelo formador, que resultará numa classificação de 0 a 20. 

AVALIAÇÃO* informação detalhada na página seguinte 

o Caso Clínico – Relatório escrito de um caso anónimo – 20% (5-10 páginas) – entregar até 31.12.2020 
o Consulta presencial (gravada em áudio) – 30% - entregar até 30.03.2021, via e-mail OU PEN 
o Projeto/apresentação final – 25% - apresentação na(s) última(s) aula(s) – Junho 2021  
o Roleplay (simulação primeiros minutos de uma sessão) – 25% - Módulo III – Janeiro 2021 

NOTA FINAL DOS 3 NÍVEIS: 30% Nível 1 + 30% Nível 2 + 40% Nível 3 

Todos os participantes recebem um certificado de participação  

 

INVESTIMENTO 

Inscrição: € 20* - a inscrição é oferta para os alunos o Nível 2 2019/2020 até 15.09.2020 

Mensalidade: € 60, pagos na primeira aula do mês 
 
Reciclagem: 50% desconto* 
*Uma vez que o curso foi reestruturado, os alunos que pretendam fazer reciclagem devem contactar diretamente o 
formador para que lhes seja apresentado um plano de pagamento personalizado.  
 
 

SOBRE O FORMADOR 

Alexandre Gonçalves é licenciado em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais – Ualg e formador profissional com CCP. Depois de uma experiência intensa num 
curso superior de Informática, decidiu trocar as máquinas pelas pessoas, e dedicar-se 
de corpo e alma ao que sempre soube que queria ser mas não sabia muito bem do quê: 
um comunicador. Desde 2008 que se dedica inteiramente ao aconselhamento e 
formação astrológica, sendo um dos fundadores do projeto Starlight – Centro de 
formação e Medicinas Complementares. Estudou astrologia passando por várias escolas 
e tendo contacto com vários professores – sendo consciente de que o estudo desta 
linguagem é infinito. Paralelamente possui formação em Reiki, Karuna, EFT, TVP, 
Medicina Energética e Imagens Mentais. É também um curador certificado pela 
Brofman foundation for the advancement of healing. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL 3  

A avaliação do curso de Astrologia [Nível 3 – Avançado], tal como os restantes, é OPCIONAL, e só fará sentido se tiver 

realizado a avaliação dos Níveis 1 e 2, embora a possa fazer por sua opção, se quiser ser avaliado (a). 

 

Esta avaliação resultará numa classificação entre 0 e 20 valores, que constará no diploma do Nível 3.  

Independentemente de realizarem a avaliação, todos os participantes irão receber um certificado de participação 

onde estarão discriminados os módulos frequentados, respetivos conteúdos e carga horária.  

 

A avaliação do Nível 3 é constituída por 4 elementos: 

 

 Elemento Descrição Data limite % Nota final 

 
1º 

 

CASO CLÍNICO 
Relatório escrito 

 
Relatório escrito de um CASO 

CLÍNICO ANÓNIMO seguindo as 
diretrizes entregues pelo 

formador. 
(5 – 10 páginas) 

 

31.12.2020 
 

Enviar por e-mail ou 
PEN ou papel 

20% 
0 – 20 valores 

 
2º 

 

Consulta gravada em 
áudio 

 
Consulta com um CASO REAL, 

PRESENCIAL, com cliente 
escolhido pelo formando.  

 

 
30.03.2021 

 
Enviar por e-mail ou 

PEN 

 

30% 
0 – 20 valores 

 
3º 

 

 
Apresentação de 

projeto individual de 
um tema à ESCOLHA, 

relacionado com 
Astrologia 

 

Apresentação ao grupo (15-20 
min máximo) - Esquema, Poster, 

Artigo, Poema, Escultura, 
Música, Filme, Power Point, etc. 

Última(s) Aula(s) 
 

20h – 23h 

25% 
A classificação final 
deste elemento é 

sempre 20 Valores. 

4º 

 
 

Roleplay 
 
 

Simulação dos 5 primeiros 
minutos de uma consulta, em 

contexto terapêutico.  

Módulo III 
Janeiro 2021 

23h – 23h 

25% 
0 – 20 valores 

 

A nota final do Nível 3 é então calculada pela fórmula:  

20% RELATÓRIO + 30% CONSULTA AUDIO + 25% PROJECTO + 25% ROLEPLAY 

 

Para quem realizou a formação dos Níveis I, II e III no centro STARLIGHT, receberá ainda o DIPLOMA FINAL, cuja 

classificação resulta da fórmula: 

30% NÍVEL I + 30% NÍVEL II + 40% NÍVEL III 

 

O formador, 

Alexandre Gonçalves 

 


