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O1
Sobre a Faculdade 
UNIMED



Bem-vindo à Faculdade  
UNIMED

> Inspirados pelo poder transformador dos desafios, 

mudamos ainda para melhor e, desde 2016, somos 

a Faculdade Unimed, instituição credenciada pelo 

Ministério da Educação a oferecer cursos na modalidade 

Criada em 1995, a Fundação Unimed já formou  

mais de 150 mil pessoas, em todo território nacional, 

nas áreas de gestão, saúde e cooperativismo, 

entre turmas de pós-graduação, curta-duração, 

aperfeiçoamento, educação a distância e assessorias 

de gestão.
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Presencial (Portaria MEC n° 909 de 17 de agosto de 

2016) e de Educação a Distância (Portaria MEC n° 370 

de 23 de abril de 2018), tornando-nos uma escola de 

ensino superior, que já nasceu com toda a experiência e 

credibilidade da Fundação Unimed, sua mantenedora.  

 

> Portanto, a Fundação Unimed é a pessoa jurídica que 

provê os recursos necessários ao funcionamento da 

Faculdade e a representa legalmente.

 

> A Faculdade Unimed acredita no conhecimento 

como ferramenta para transformar o mundo, capaz 

de proporcionar às pessoas novas possibilidades e 
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perspectivas de ir além. O conhecimento impulsiona, 

abre caminhos, orienta para novas oportunidades, para 

um olhar diferenciado sobre o mundo e as coisas que 

nos rodeiam. O slogan da instituição resume bem isso: 

“Conhecimento para Ir Mais Longe”.  

> O nosso propósito é promover o desenvolvimento de 

profissionais de alto desempenho na área da saúde a 

partir de ações educacionais e do compartilhamento das 

melhores práticas de gestão, de forma a auxiliá-las no 

desenvolvimento de novas habilidades e capacidades 

para uma atuação mais dinâmica, contribuindo para o 

fortalecimento de todo o sistema cooperativo.
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O2
Formato das Aulas



Informações  
sobre a Pós-Graduação

Duração
12 meses.

Carga horária
360 horas.

Quantidade de Disciplinas
10 módulos com 3 a 5 tópicos  
abordados em cada.
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O3
Professores



Sergio Loss Fellipe Savioli
Coordenador do departamento  

de Nutrologia do Hospital  

Moinhos de Vento   

Ensina: Em breve

Paulo Lara
Médico Nutrólogo, Membro  

da ABESO (Associação Brasileira do Estudo da 

Síndrome Metabólica e Obesidade)

  Ensina: Obesidade e Síndrome 

Metabólica

Professor da Pós-graduação  

de Nutrologia do Hospital  

Albert Einstein 

Ensina: Perda de peso e ganho de 

massa muscular

Luciana Verçoza Viana
Médica com Mestrado, Doutorado e 

Pós-Doutorado em Endocrinologia 

Ensina: Em breve
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Diego Leite Nunes
Médico Internista e Intensivista, 

Especialista em Nutrição  

Parenteral e Enteral 

Ensina: Em breve

Humberto Nicastro
Graduado em Nutrição, Especialista 

em Nutrição Esportiva 

Ensina: Em breve

Liliane Oppermann
Médica Nutróloga, Especialista em 

Nutrologia Esportiva 

Ensina: Em Breve

Anna C. Pompermayer Coradelli
Médica Intensivista e Nutróloga no 

Hospital Sírio Libanês

Ensina: Em breve
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Henderson Fürst Ana Claudia Brandão
Presidente da Comissão  

Especial de Bioética e Biodireito  

na Conselho Federal da OAB 

Ensina: Ética, bioética e biodireito

Marcia Regina Chemin Leandro Minozzo
Doutora em Teologia e  

Professora de Bioética 

Ensina: Em breve

Médico Geriatra Especialista pela 

SBGG/AMB 

Ensina: Em breve

Juíza de Direito. Diretora Adjunta de 

Biodireito e Bioética da ADFAS 

Ensina: Ética, bioética e biodireito
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Ricardo Minuzzi
Médico especialista em 

Endocrinologia e Metabologia 

Ensina: Em breve

Letícia Bisch

Rodrigo Costa Marcia Schneider
Médico Especialista em Nefrologia, 

Terapia Intensiva, Nutrologia e 

Nutrição Parenteral e Enteral  

Ensina: Em breve

Médica Pediatra e Neonatologista. 

Especialista em Nutrologia 

Pediátrica e Nutrição Enteral e 

Parenteral Pediátrica

Ensina: Em breve

Médica Dermatologista, Mestre em 

Ciências Médicas pela UFRGS 

Ensina: Em breve
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João Wilney  
Médico intensivista Especialista em 

Nutrição Enteral e Parenteral 

Ensina: Em breve

Priscila Maximino

Berenice Lempek dos Santos
Médica Especialista em Pediatria  

e Nutrologia Pediátrica 

Ensina: Em breve

Médica Especialista em  

Nutrição Pediátrica 

Ensina: Em breve

Liane Nunes
Médica Nutróloga e Intensivista  

Ensina: Em breve
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Haroldo Cunha
Médico Intensivista, Especialista em 

Nutrição Enteral e Parenteral

Ensina: Em breve

José Ernesto dos Santos
Médico Especialista em Clínica 

Médica, Nutrição (Hiperlipemias) e 

Transtornos Alimentares (obesidade, 

anorexia e bulimia nervosa) 

Ensina: Em breve

Patricia Mello
Médica Especialista em Pediatria e 

Nutrologia Pediátrica 

Ensina: Em breve
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O4
O que vou aprender  
no Curso?



O Curso
> O curso é separado em dez módulos:

MÓDULO 01

MÓDULO 02

MÓDULO 03

> Noções básicas em Nutrologia: a Nutrologia é a especialidade médica responsável pelo estudo dos benefícios e 
malefícios causados pela ingestão dos nutrientes, de modo a auxiliar na manutenção da saúde e na redução de riscos de 
doenças. Nesse sentido, o profissional Médico Nutrólogo necessita adquirir os conhecimentos indispensáveis à realização 
do diagnóstico correto das doenças nutricionais, para, a partir disso, prescrever o tratamento mais adequado a fim de 
conduzir o paciente para um estilo de vida saudável.

> Obesidade e Anorexia: contextualizar, estudar e compreender o papel e os desafios impostos ao profissional de 
Nutrologia para o acolhimento e tratamento de pacientes acometidos de doenças decorrentes de transtornos alimentares.

> Dieta, Alimentos Funcionais e Antioxidantes: além da rotina de cuidados diários com a saúde e a mente, é importante 
cuidar do que se coloca no prato, ao passo que uma dieta rica em alimentos funcionais, vitaminas, fibras, minerais e 
antioxidantes tem o condão de promover a saúde e uma melhor qualidade de vida. Nesse sentido, um aporte nutricional 
inadequado pode contribuir ou ser o gatilho para o envelhecimento precoce da pele e para o desenvolvimento de diversos 
distúrbios. 
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MÓDULO 04

MÓDULO 05

MÓDULO 06

MÓDULO 07

> Nutrologia nas Doenças Gastrointestinais: estudar as relações existentes entre a Nutrologia e a Gastroenterologia. A 
Gastroenterologia é a especialidade médica que se ocupa em compreender o funcionamento e as doenças do sistema 
digestivo. O sistema digestivo, por sua vez, tem íntima relação com outros órgãos e sistemas, em especial com o 
imunológico. Nesse sentido, quando se tem a ingestão excessiva de alimentos não saudáveis, tende-se a se constatar um 
enfraquecimento do sistema de defesa e um aumento de infecções. Nesses casos, a atuação conjunta dos profissionais 
médicos de Nutrologia e Gastroenterologista são indispensáveis para o sucesso do tratamento dessas doenças.

> Nutrologia Pediátrica: com base na doutrina da proteção integral, crianças e adolescentes devem receber a melhor e mais 
apropriada nutrição para o seu crescimento e desenvolvimento saudável desde o início da vida. Nesse sentido, a Nutrologia 
Pediátrica é a especialidade Médica que se dedica ao estudo do diagnóstico e tratamento dos casos agudos e efeitos 
crônicos decorrentes de erros alimentares e maus hábitos de crianças e adolescentes. 

> Nutrologia na mulher e na gravidez: a Nutrologia visa promover a mudança de hábitos e a criação de rotinas saudáveis 
na vida das pessoas, objetivando, com isso, uma melhor qualidade de vida a partir de um estilo de vida saudável. É nesse 
contexto que a Nutrologia tem muito a agregar às mulheres, em especial àquelas que estão planejando engravidar ou já 
estão grávidas.

> Nutrologia no trauma e nas complicações cirúrgicas - Pré e Pós Operatório: proporcionar ao profissional Médico uma 
visão global sobre a abordagem nutricional no paciente de trauma, com base na evidência científica disponível. Estudar 
como o trauma influencia o estado nutricional e o metabolismo de cada paciente, bem como quais são os objetivos da 
terapia nutricional no trauma. 
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MÓDULO 08

MÓDULO 09

MÓDULO 10

> Nutrologia Esportiva: o profissional Médico Nutrólogo necessita estudar e entender as relações existentes entre  
os alimentos, os nutrientes, o trabalho muscular e todas as implicações desse processo no rendimento esportivo. Nesse 
sentido, indispensável compreender o processo de avaliação, prevenção e tratamento dos distúrbios que afetam o corpo, 
causando prejuízos na performance dos esportistas, o que acarreta muitas vezes, a ocorrência de doenças crônicas  
e degenerativas.

> Dermatologia e Estética: o profissional Médico especializado em Dermatologia Estética deve conseguir realizar pequenas 
e médias cirurgias, além de identificar as doenças de pele e as disfunções sistêmicas com manifestações cutâneas, bem 
como realizar procedimentos como peeling e laser, entre outras aptidões. Nesse sentido, a Nutrologia se mostra como uma 
grande aliada da Dermatologia Estética. Além de uma rotina de cuidados diários com a pele, cabelo e unhas, é importante 
também cuidar do que se coloca do prato, ao passo que uma dieta nutricional inadequada pode contribuir ou ser o gatilho 
para o envelhecimento precoce da pele e para o desenvolvimento de diversos distúrbios e patologias. 

> Ética Médica e Bioética: discutir e analisar as temáticas inerentes à área médica que envolvam aspectos e questões éticas 
e bioéticas no atendimento do paciente. Estudar as teorias e ferramentas da Bioética, a fim de contribuir para uma mudança 
de cultura profissional no sentido de fortalecer as decisões rotineiras dos profissionais de saúde.
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O5
Avaliação



10 passos para sua 
aprovação

01
Todo módulo possui uma avaliação, que será aplicada 
ao final do mesmo. 

02
As avaliações serão realizadas através do ambiente 
virtual de aprendizagem no formato de prova com 
questões objetivas.

03
Após a liberação da avaliação, o aluno terá o prazo 
definido em cronograma para a realização da prova, 
podendo fazê-lo em qualquer horário.

04
A duração de cada avaliação é de até 2 horas.

05
Considerando que podem existir problemas de 
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06
A nota final a ser considerada será a MAIOR nota 
entre todas as tentativas de avaliação realizadas.

07
Caso o aluno tenha conseguido atingir a nota mínima 
de 7,0 (setenta por cento), será considerado aprovado.

08
Se o aluno não conseguir a nota mínima 7,0 ou não 
realizar a prova, será considerado reprovado.

09
Em caso de reprovação, o aluno poderá realizar a 
recuperação ao final do curso (sem custo adicional).

10
Aptos a receber o diploma: (somente os aprovados em 

TODOS os 10 módulos do curso e que possuem frequência mínima de 

75% da carga horária total de cada módulo).

conexões e outros tipos de imprevistos, são permitidos 
três acessos a cada avaliação.
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Contatos

E-mailSite

Instagram Facebook

WhatsApp

Entre em contato conosco, fazemos questão de tirar 

todas as suas dúvidas. Como podemos ajudá-lo?

Clique nos ícones abaixo para entrar 
em contato e acessar nossas redes

Sala

mailto:atendimentoposonline%40faculdadeunimed.edu.br?subject=
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao
https://www.instagram.com/faculdadeunimed/
https://www.facebook.com/faculdadeUnimed/
https://wa.me/message/C3ISFGMIOUKCP1
https://posonline.faculdadeunimed.edu.br
https://posonline.faculdadeunimed.edu.br

