
   
 

1º Módulo: agosto a outubro 2019 

2º Módulo: outubro a dezembro 2019 

3º Módulo: janeiro a março 2020 (vide abaixo modificação) 

4º Módulo: julho a agosto 2020 

5º Módulo: setembro a outubro 2020  
 

 

 

1º Módulo: Agosto a outubro 2019 
Agosto a Outubro 2019 MÓDULO 1 (35h): Metabolismo e prescrição de suplementos 

nutricionais 

31/08/19 Suplementos nutricionais: regulamentação da prescrição; 

Formas farmacêuticas aplicadas à prática do nutricionista. 

14/09/19 Suplementação de micronutrientes e compostos bioativos. 

28/09/19 Suplementação de imunomoduladores, macronutrientes e derivados. 

26/10/19 Metabolismo de macronutrientes, micronutrientes e integração metabólica . 

03/11/19 Avaliação online do módulo 1. 

 

2º Módulo: Outubro a dezembro 2019 

Outubro a Dezembro 2019 MÓDULO 2 (35h): Suplementos nutricionais nos ciclos da vida 

19/10/19 Suplementação na infância e adolescência. 

09/11/19 Intervenções dietéticas e suplementação nutricional para o idoso; 

Intervenções dietéticas e suplementação em transtornos nutricionais. 

23/11/19 Suplementação e dietas na gestação e lactação; 

Suplementação na saúde da mulher. 

07/12/19 Suplementação para o indivíduo vegetariano / vegano. 

14/12/19 Avaliação presencial do módulo 2. 

 

3º Módulo: Janeiro a março 2020 
Janeiro a Março 2020 MÓDULO 3 (43h): Suplementos nutricionais nas enfermidades 

metabólicas e crônica 

18/01/20 Suplementação na doença renal; 

Suplementação em desnutrição. 

25/01/20 Suplementação na obesidade; 

Suplementação em cirurgia bariátrica. 

08/02/20 Suplementação no diabetes; 

Suplementação nas doenças pulmonares. 

15/02/20 Suplementação nas doenças osteoarticulares; 

Discussão de casos. 

07/03/20 Suplementação na AIDS; 

Suplementação no câncer. 

14/03/20 Suplementação nas doenças cardiovasculares e síndrome metabólica  

21/03/20 Avaliação online do módulo 3. 

 

 

 

 



   
 

 

4º Módulo: Julho a Agosto 2020 (MODIFICADO) 
Julho e Agosto 2020 MÓDULO 4 (27h): Suplementos nutricionais nas enfermidades do 

TGI, alergias e intolerâncias alimentares 

18/07/20 Resolução CFN n0 56/2020. 

01/08/20 Microbiota intestinal, disbiose e alergias e intolerâncias alimentares. 

22/08/20 Suplementação nas doenças intestinais. 

17/10/20 Suplementação em doenças pancreáticas. 

29/08/20 Suplementação em doenças hepáticas e pancreáticas. 

19/09/20 Avaliação do módulo 4: seminário. 

*A aula de suplementação em doenças pancreáticas, foi transferida para o dia 17/10/2020. 

5º Módulo Setembro a Outubro 2020 
Setembro a Outubro 2020 MÓDULO 5 (35h): Suplementos nutricionais em atividade física 

e estética 

12/09/20 Fisiologia e bioquímica do tecido muscular e adiposo. 

26/09/20 Suplementação para hipertrofia muscular e emagrecimento. 

10/10/20 Suplementos nutricionais aplicados ao atleta. 

24/10/20 Suplementação nutricional em estética. 

*A aula de suplementação nas doenças pancreáticas, foi realizada no módulo 5, por motivo de 

força maior.  

Coordenação: Márcia Soares da Mota e Wilza Peres 

Assessora de divulgação: Gloria L. Rocha 

Assessor de tecnologia da informação: Luciano Alvarez 

 

 

 


