Normativo do Curso de Formação em Astrologia do CENTRE - Ano: 2021.1
A) DAS DATAS, HORÁRIOS, DO LOCAL DO CURSO E DAS FALTAS.
1 - As aulas iniciam no horário marcado?
Sim. Iniciamos as aulas pontualmente às 8h, independente do número de alunos em sala.
2 - Cada módulo do conteúdo programático corresponde a uma aula do curso?
Não. Cada módulo do conteúdo programático é dividido em seis aulas. No Sábado temos: 1ª aula (08h às 09h50), 2ª aula (10h10 às 12h),
3ª aula (13h às 14h50), 4ª aula (15h10 às 17h) e Domingo: 5ª aula (08h às 09h50) e 6ª aula (10h10 às 12h).
3 - Existe a possibilidade de ocorrer alterações nas datas das aulas?
Não. Não alteramos o nosso calendário de aulas.
4 - Podem ocorrer mudanças quanto ao local do curso?
Sim. Dependendo das nossas necessidades quanto ao número de cursos e a quantidade de salas que nossas instituições parceiras
disponibilizam, poderá haver mudança. Caso isso ocorra, todos os alunos serão informados previamente por e-mail.
5 - Quantas faltas eu posso ter em cada programa do curso?
Você pode faltar até 25% da carga horária do curso. No programa nível básico 1, por exemplo, isso equivale a 13 horas de atividades.
6 - Caso eu tenha mais de 25% de faltas do conteúdo programático, eu perco o curso?
Não. Obrigatoriamente, você tem que completar o mínimo da carga horária do seu programa no próximo semestre para receber a
documentação que emitimos.
7 - Caso eu falte alguma aula ou módulo, tem como fazer a reposição das aulas perdidas?
Sim. Você tem a opção de fazer a reposição do módulo perdido em outra cidade do nosso roteiro caso o curso esteja acontecendo em
outra cidade ou aguardar a realização do módulo perdido no próximo semestre no seu local de matrícula. A reposição do módulo perdido
não gera nenhum custo adicional para o aluno.
B) DOS PROGRAMAS DE ESTUDO E DA CERTIFICAÇÃO.
8 - O que compreende os níveis básico 1 e 2, nível intermediário e nível avançado do curso de formação?
- O nível básico envolve o estudo dos conceitos básicos, princípios e teorias que fundamentam a astrologia tradicional e as principais
regras de interpretação. A etapa básica de estudos é direcionada a interpretação da carta natal completa (mapa astrológico);
- O nível intermediário é destinado ao aperfeiçoamento das técnicas de interpretação do mapa astrológico,
- O nível avançado envolve a Sinastria (compatibilidade entre mapas astrológicos) e técnicas de previsão como Trânsito, Progressão e
Revolução Solar e Lunar. A combinação das técnicas (Trânsito, Progressão e Revolução Solar e Lunar) aplicadas à prática de
atendimento e consulta, permite ao estudante interpretar qualquer tipo de configuração de mapa astrológico ao final do curso.
9 - Quanto tempo leva para eu receber o certificado no final do curso?
Todos os certificados são entregues até 05 dias úteis após a data da última aula do curso.
10 - Posso fazer somente os programas de nível básico e trabalhar como Astrólogo?
Caso você deseja, você pode fazer somente os programas de nível básico do curso. Entretanto, não recomendamos ao aluno que concluiu
somente a etapa básica a trabalhar profissionalmente como Astrólogo.
11 - Já estudei Astrologia em outra escola, posso pular a etapa básica e ingressar no nível intermediário ou avançado?
Não. A Astrologia é um tema que não é regulamentado por lei no Brasil. A falta de uma legislação que regulamente a Astrologia e a
ausência de uma diretriz curricular mínima, contribui com o surgimento de diferentes cursos, com diversas abordagens, modelos de
interpretações, conteúdo programático, duração e carga horária diferenciada. Em função disso, não fazemos equiparação de conteúdo
programático com nenhuma escola, instituto ou curso de Astrologia.
12 - Após a conclusão do curso de formação existem outras etapas de estudos?
Sim. Temos oficinas de aperfeiçoamento direcionadas exclusivamente aos nossos alunos que concluíram o curso de formação. São
oficinas 100% práticas voltadas para o aperfeiçoamento e aprimoramento da consulta astrológica e de estudo de casos. Além das oficinas,
temos minicursos de complementação de estudos sobre temas variados.
13 - O curso pode ser feito em formato EaD - Ensino a distância?
Não. O curso é 100% presencial. Até o presente momento não temos nenhuma previsão de lançamento do curso em formato EaD.
C) DOS ARQUIVOS DE AULA E DAS GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO.
14 - Os arquivos e conteúdos de aula são disponibilizados aos alunos?
Sim. Disponibilizamos o conteúdo de todas as aulas em formato PDF. O material didático do curso é acessado exclusivamente pela área
do aluno no nosso site. Entretanto, todo o material didático é autorizado apenas e somente para o seu uso pessoal e não comercial.
15 - Posso gravar em áudio e vídeo as aulas do curso?
Permitimos somente a gravação do áudio para o seu uso pessoal e não comercial. Não autorizamos gravações em vídeo das aulas.
D) DOS CUSTOS E DAS PARCELAS DE PAGAMENTO.
16 - O parcelamento de todos os programas do curso será por meio de boleto bancário?
Não. Somente o programa nível básico 1 será parcelado em boleto bancário (três parcelas). As formas de parcelamento dos programas
nível básico 2, nível intermediário e nível avançado ocorrerão por meio de cartão de crédito ou por cheques pré-datados mensais e
consecutivos.
17 - Caso eu esteja inadimplente com alguma parcela de pagamento eu posso continuar assistindo as aulas do curso?
Não. Cada módulo é pré-requisito do módulo seguinte. Por exemplo, no caso de inadimplência do módulo 2, você não poderá ter acesso
as aulas do módulo 3.
18 - Caso eu falte alguma aula do curso, eu tenho que pagar a parcela referente ao módulo?
Sim. O curso tem o mesmo valor para todos os alunos. Mesmo que você falte a alguma aula será necessário quitar o módulo em questão.
19 - Terei que realizar uma nova matrícula para os programas de nível intermediário e avançado?
Não. Caso você tenha interesse em dar continuidade ao curso, não precisa se matricular novamente.

20 - O valor pago na matrícula poderá ser deduzido no valor das parcelas do curso?
Sim. O valor pago na matrícula será deduzido no valor da última parcela do curso (12ª parcela).
21 - Quando eu recebo o boleto da primeira parcela do curso?
O boleto será encaminhado para o seu e-mail no dia 10 de abril de 2021.
22 - Como faço para cancelar a minha matrícula e solicitar o estorno do valor pago?
Basta entrar em contato conosco por e-mail ou telefone informando o seu banco, agência e conta para o estorno. Do valor devolvido será
descontado R$10,00 do total pago referente a despesas bancárias. A sua solicitação para o cancelamento de matrícula somente será aceita
até o dia 16/04/2021. Após o dia 16/04/2021, não haverá devolução (estorno de matrícula).
E) DO MODELO DE ASTROLOGIA E DO MÉTODO PEDAGÓGICO
23 - O curso adota o modelo conhecido como "Astrologia Psicológica"?
Não. Não fazemos nenhuma abordagem no modelo de Astrologia denominada "psicológica". O curso não envolve nenhum tipo de
"vivência", psicodrama ou psicoterapias individuais e de grupo. O estudante aprende a lidar com a Astrologia como um sistema
completo, autossuficiente, funcional e capaz de lhe fornecer respostas claras e objetivas. Não há, portanto, necessidade de recorrer a
quaisquer outras áreas para apoiar ou complementar a prática astrológica.
24 - Qual o modelo de Astrologia adotado no curso?
Adotamos o modelo conhecido por “Astrologia Ocidental Contemporânea”, (que considera os dez astros: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão) fundamentada em conceitos clássicos, princípios, teorias da Astrologia Tradicional e em
regras de interpretação da Astrologia Contemporânea, objetivando-se uma prática astrológica pautada em raciocínio.
25 - Qual o método pedagógico adotado no curso?
Adotamos a metodologia acadêmica de ensino, dividido em conteúdos teóricos e práticos, com estudos em escala progressiva do básico
ao avançado, complementados com trabalhos individuais, em grupo e com testes de avaliação, pautado em bibliografias de referência
direcionada ao ensino da Astrologia Tradicional e Contemporânea.
26 - Nesse curso serão abordados temas ou assuntos reencarnacionistas ou de "vidas passadas"?
Não. Temas reencarnacionistas e assuntos de “vidas passadas” não faz parte do conteúdo da Astrologia Tradicional nem da Astrologia
contemporânea. Portanto, não serão discutidos nem abordados no curso.
27 - O curso tem como objetivo trabalhar o autoconhecimento dos alunos?
Não. Se a intenção do estudante é o autoconhecimento, recomendamos consultar-se com um Astrólogo ou procurar algum tipo de terapia.
O nosso foco e os objetivos do curso é ensinar Astrologia em formato acadêmico, formar Astrólogos profissionais, competentes e de
qualidade. Entretanto, nada impede que o aluno utilize o conhecimento adquirido no curso para crescimento pessoal e autoconhecimento.
F) DO ESTADO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA POR CAUSA DO NOVO CORONAVÍRUS
28 - É obrigatório o uso de máscara facial durante as aulas?
Sim. Enquanto perdurar o estado de emergência sanitária por causa do novo coronavírus será obrigatório o uso de máscara facial que
cubra a boca e o nariz durante todo o horário das aulas, mesmo que você já tenha recebido a vacina da Covid-19.
29 - Após o inicio do curso poderá vir a acorrer a suspenção das aulas?
Sim. Caso algum decreto suspenda temporariamente as aulas presenciais, o curso será suspenso em obediência ao decreto governamental.
30 - Caso ocorra à suspensão das aulas em atendimento a decreto governamental eu terei devolução do valor pago no curso?
Não. Caso algum decreto obrigue a suspenção temporária das aulas presenciais, o valor já pago no curso não será devolvido e as parcelas
do curso correrão conforme o programa contratado seja nível básico 1, 2, nível intermediário ou nível avançado.
31 - Caso ocorra suspensão das aulas por decreto governamental haverá a cobrança de programas não contratados do curso?
Não. Caso ocorra suspensão das aulas, não haverá cobrança de programas não contratados.
32 - Caso ocorra suspensão das aulas por decreto governamental as aulas serão repostas de forma on-line?
Não. As aulas ficarão suspensas em atendimento ao decreto governamental até que ocorra a autorização de retorno às aulas presenciais.
33 - Caso eu apresente sintomas clínicos ou diagnóstico de covid-19 eu posso assistir as aulas?
Não é recomendado. A orientação é que você fique em casa até a sua recuperação e cumpra quarentena conforme orientação médica.
Todos os alunos serão monitorados na entrada da escola para aferição de temperatura corporal, aqueles que apresentarem temperatura
acima de 37,3 °C não terá autorização para adentrar a sala de aula.
34 - Caso eu tenha diagnóstico de covid-19 ou outra enfermidade ou doença que me impeça de comparecer as aulas, posso
solicitar o estorno de valores já pagos do curso?
Não. Os valores já pagos no curso não serão estornados caso você tenha diagnóstico de covid-19 ou outra doença qualquer que te impeça
de comparecer as aulas. As aulas perdidas poderão ser repostas na próxima turma do curso sem nenhum custo adicional.

Eu, _____________________________________________________________________ estudante no Curso de Formação em
Astrologia do CENTRE, turma 2021.1 li o texto acima, estou ciente e não tenho dúvidas quanto às normativas do referido curso.

Brasília-DF, ______ de _____________________ de 2021.

________________________________________

Luiz Cesarino Alves
Diretor do CENTRE

__________________________________

Estudante

