
Caro(a) aluno(a), 

 

Seja bem-vindo(a) ao curso “Astrologia Tradicional – Módulo 1 (Fundamentos)”, 

ministrado por Yair Alon. 

Confira abaixo o programa do curso: 

 

1. O que é Astrologia Tradicional? Breve histórico. Áreas de atuação e especialização.  

2. Mecânica Celeste. Cálculo do Mapa. Qualidades, Elementos e Temperamentos.  

3. Os Astros. 

4. O Zodíaco. 

5. Dignidades e Debilidades Essenciais e Acidentais 

6. Casas. 

7. Fundamentos de Interpretação. Astro-Signo, Signo-Casa, Astro-Signo-Casa. Significadores 

naturais e acidentais. 

8. Aspectos. 

9. Dinâmica do Mapa. 

10. Relações com o Sol e Lua. Dignidades menores (Novenária e Duodécima).  

11. Nodos Lunares. 

12. Partes Arábicas. Parte da Fortuna Parte do Espírito Parte da Fé Parte da Substância Parte 

do Casamento Parte dos Filhos Parte do Pai, Parte da Mãe Cálculo e geometria (harmonia).  

Curso  

O objetivo deste primeiro módulo é apresentar e desenvolver os conceitos fundamentais 

da Tradição Astrológica (não estudaremos a Astrologia Moderna, e nem a Cabalística, 
apesar de ela ser tradicional). 

Não é necessário ter conhecimento prévio de astrologia. 

Além deste módulo, dois outros módulos são complementos a este. Cada módulo concede 
ao aluno um certificado. Ao concluir os três módulos, o aluno recebe um diploma. 

Recomenda-se que você assista a uma aula por semana. Mas você pode seguir o ritmo 

que lhe for mais confortável. 

A cada aula você vai assistir a um vídeo e fazer os exercícios propostos. Os exercícios 

devem ser entregues para os que desejam obter o certificado ao final do curso. Se esse 

não for o seu interesse, os exercícios são opcionais. 

 

O ambiente virtual EaD 

O seu curso estará todo disponível na plataforma EaD do site Yair Alon. 



Procure explorar ao máximo a plataforma. Acesse os links, navegue pelo ambiente e 

visualize o modo como ele funciona. 

 

Avaliação 

Para cada exercício enviado você receberá uma pontuação de 0 a 100 e um feedback. 

Para poder receber o certificado, é preciso obter pelo menos 70 pontos de média em todos 

os exercícios. 

 

Sala de debates entre cursistas 

A Sala de debates entre cursistas será implementada em breve, como uma ferramenta 

para permitir o diálogo e a troca de ideias entre os alunos. 

 

Dúvidas 

Caso tenha alguma dúvida ou precise de qualquer tipo de assistência (técnica ou sobre o 

conteúdo do curso), basta escrever para yairalon@yairalon.com.br 

mailto:yairalon@yairalon.com.br

