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O CURSO

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em NUTRIÇÃO CLÍNICA COM

ABORDAGEM COMPORTAMENTAL tem como objetivo principal preparar o

nutricionista para a escolhas de estratégias nutricionais que visem sucesso do

tratamento nutricional a partir de mudanças no comportamento alimentar.

 

O curso ainda permitirá ao aluno/profissional a construção de habilidades e

competências que possibilitarão análise crítica frente a tantas informações,

inclusive estudos científicos, que possam ser aplicadas na prática clínica.

 

Tais competências serão possíveis pelo fato de o curso apresentar

metodologias ativas que permitem o desenvolvimento de profissionais críticos

e reflexivos, conseguindo integrar atividades de ensino – pesquisa e trabalho

em equipe.

Noções Básicas sobre Sistema Nervoso Central

Psicopatologias

Comportamento Alimentar em condições específicas: Características, Fatores

Etiológicos e Disfunções Neuroendócrinas

Intervenções Comportamentais

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

DISCIPLINAS

Nutricionistas

PÚBLICO ALVO
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Neuroanatomia, neurofisiologia e neuroquímica.

Bases neurais do comportamento humano;

Neurociência e Comportamento

Desenvolvimento do Comportamento Alimentar

Transtornos de Ansiedade e de humor, depressão e outras patologias psiquiátricas

Envelhecimento e doenças neurodegenerativas

Transtornos alimentares

Obesidade e Comportamento alimentar específico

Comer fisiológico e hedônico

Comportamento alimentar: Infância e Hebiatria

Conexão Intestino e Cérebro

Ambiente hospitalar e saúde como fatores influenciadores do padrão alimentar

Comportamento Alimentar em Grupos x Indivíduos

Anamnese Alimentar e Nutricional

Entrevista e Práticas motivacionais

Modelos de intervenção Comportamental

Educação em Saúde

CONTEÚDOS ABORDADOS

360 horas

Conteúdo online adicional: 100h de cursos (temas variados) disponibilizado por

IENS – Instituto de Educação em Nutrição e Saúde. Emissão de certificado de curso

de extensão para cada curso realizado pelo aluno.

CARGA HORÁRIA

Acesse aqui o ebook: Dicas

para estudar à Distância
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https://drive.google.com/file/d/1K5cl1qCDnEWImHzWBYVENIuOyvZI1amI/view


PÓS-GRADUAÇÃO: NUTRIÇÃO CLÍNICA COM ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

Final de semana

DURAÇÃO

Opção 02:

Pagamento até dia 10 de cada mês: desconto de 10%

18 parcelas de R$ 540,00 por mês

22 parcelas de R$ 442,00 por mês

 

INVESTIMENTO

Email: posgraduacao@iens.com.br

whats app:  11  - 92003-2329

Matrícula: R$ 250,00

PROCESSO SELETIVO
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Análise de currículo + envio dos documentos 

 
(Cópia simples: histórico escolar da graduação, declaração de conclusão do curso de

graduação, certidão de nascimento ou casamento, CPF, cédula de identidade (RG), carteira profissional,

comprovante de residência. Cópia autenticada: diploma de conclusão de curso de graduação)

Opção 01:

Total - R$10.800 em:

18 parcelas de R$ 600,00 por mês

22 parcelas de R$ 491,00 por mês


