
 

NUTRIÇÃO GERIÁTRICA 

 

OBJETIVO 

Tem como objetivo capacitar ao aluno compreender a problemática multifatorial 

do envelhecimento nas vertentes anatômicas, fisiológicas, comportamental e 

nutricional.  Além disso, irá desenvolver a educação de qualidade, atividades 

de pesquisa, encorajando a autonomia intelectual e o espírito investigativo, 

discutir as modificações nutricionais indicadas para as patologias mais 

frequentes em idosos, discutir métodos de avaliação nutricional e seus prós e 

contra quando aplicados aos idosos, capacitar o aluno a interpretação da 

realidade, aplicando seus conhecimentos técnicos de forma a adequar a 

melhor conduta para assegurar a preservação da saúde e o tratamento de 

doenças dos idosos por meio da nutrição e formar profissionais com qualidade 

humanista, técnica e científica. 

 

 
PÚBLICO-ALVO 
 
Nutricionistas graduados. 
 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Professora Karla Pinheiro Cavalcante.  

 

Mestre em Ciências Médicas Cirúrgicas pela Universidade Federal do 

Ceará (2013); Título de especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela 

Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (2013); Graduação 

em Ciências da Nutrição pela Universidade de Fortaleza (2008); Atualmente 

professora Adjunta I do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO das 

disciplinas de Nutrição Geriátrica e Suporte Nutricional Parenteral e Enteral. 

 



 

Possui experiência prática em atendimento ao idoso em nutrição oral e 

enteral desde 2009 até dias atuais. Atuou como Nutricionista clínica 

(consultório, hospitalar e domicílio) e responsável técnica da empresa 

NVTRO -  Nutrição Parenteral e Enteral LTDA (2009 a 2018). 

 

 

 
 

PERIODICIDADE: SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H. 
 
 
 
POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

➢ Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

➢ Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

➢ Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 

➢ RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original);  

➢ Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

➢ Comprovante de residência (cópia). 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-

mail: matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 

 

mailto:matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br


 

 

 
MATRIZ CURRICULAR 
 

 
 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA  

Epidemiologia do Envelhecimento 10h 

Alterações Fisiológicas do Envelhecimento 20h 

Avaliação nutricional do Idoso 20h 

Análise e interpretação de exames bioquímicos 20h 

Metodologia do trabalho científico 10h 

Farmacologia aplicada ao idoso 20h 

Doenças relacionadas ao envelhecimento e recomendações 
nutricionais 

30h 

Métodos e Técnicas Científica I 20h 

Suplementação Nutricional Oral no doso 20h 

Terapia Nutricional Enteral no Idoso 10h 

Politicas Públicas de atenção ao idoso 10h 

Linguagem, voz, audição e deglutição no envelhecimento 10h 

Saúde mental do idoso 10h 

Atividade física para o idoso 10h 

Nutrição e atividade física no idoso 20h 

Nutrição funcional aplicada ao idoso 20h 

Fitoterapia aplicada ao idoso 10h 

Educação Nutricional para idosos e cuidadores 10h 

Atendimento Nutricional ao idoso 40h 

Seminários 20h 

Métodos e Técnicas Científica II 20h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360h 
 


