
 

NUTRIÇÃO CLÍNICA: INOVAÇÃO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR E 

AMBULATORIAL 

OBJETIVO 

Alliar a nutrição baseada em evidência à prática clínica, capacitando 

nutricionistas para atuarem na área hospitalar e ambulatorial. 

Específicos: 

 Desenvolver educação de qualidade, atividades de pesquisa, encorajando a 

autonomia intelectual e o espírito investigativo; 

 Capacitar o nutricionista para realização de uma avaliação nutricional detalhada, 

possibilitando sua atuação nos diversos segmentos da área de nutrição clínica.   

 Preparar o profissional para realização da interpretação de Exames Laboratoriais 

na prática clínica; 

 Orientar no estudo das patologias, com a identificação dos fatores etiológicos e 

patogênicos, mecanismos fisiopatológicos, e das complicações decorrentes 

destes;  

 Fornecer embasamento científico atualizado para adoção de condutas 

dietoterápicas adequadas a cada situação clínica; 

 Capacitar o aluno à interpretação da realidade, através da discussão de casos 

clínicos durante as aulas. Permitindo a aplicação de seus conhecimentos 

técnicos de forma a adequar a melhor conduta para assegurar a preservação da 

saúde e o tratamento de doenças por meio da nutrição; 

 Preparar o profissional para adoção de condutas, levando também em 

consideração uma abordagem comportamental e voltada para atuação em 

equipe multiprofissional. 

 Favorecer a eficiência profissional, promovendo orientações sobre o 

atendimento clínico-nutricional (ambulatório, consultório e no ambiente 

hospitalar), preparando-o para atuação no mercado; 

 Formar profissionais com qualidade humanista, técnica e científica. 

 

 



 

PÚBLICO-ALVO 
 
Profissionais com formação superior em Nutrição. 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Professora Profa. Ms. Roberta Freitas Celedonio 

Mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (2021); 

Especialista em Diabetes pela Residência Multiprofissional do Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará 

(2018); Especialista em Nutrição Clínica e Esportiva pela Faculdade de 

Quixeramobim (2018); Especialista em Saúde da Família pela Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (2018); Graduada 

em bacharelado em nutrição pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

tecnologia (2016) 

Atua como Nutricionista clínica (consultório e domicílio) com foco para 

doenças crônicas não transmissíveis. Atualmente é professora do Centro 

Universitário Fametro - UNIFAMETRO das disciplinas de Nutrição e 

Gastronomia; Dietoterapia I; Alimentos funcionais e biodisponibilidade de 

alimentos; Nutrição aplicada à estética; Fitoterapia aplicada à nutrição;  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6710890976135835 

 

 

 

PERIODICIDADE:  
 
SEXTA 18H AS 22H E SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H (com 

momentos on-line e presencial). 

Duração: 10 meses 

 
 
 
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. 

http://lattes.cnpq.br/6710890976135835


 

 
 
 
 
 
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. 
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MATRIZ CURRICULAR 
 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA  

1.    Triagem e avaliação nutricional da gestação ao 
envelhecimento  

20h 

2.    Gestão em consultórios de nutrição esportiva  20h 

3.    Farmacologia aplicada à Nutrição e Interpretação de 
exames laboratoriais  

20h 

4.    Diabetes e Hipertensão  20h 

5.    Síndrome metabólica e dislipidemia 10h 

6.    Doenças respiratórias e COVID  15h 

7.    Doenças cardiovasculares e tireoidianas 15h 

8.    Terapia nutricional no paciente oncológico e 
imunomodulação 

20h 

9.    Nutrição nas doenças renais  10h 

10. Terapia Nutricional em Doenças da Cavidade Oral, 
Esôfago, Estômago e Intestinos 

15h 

11. Terapia Nutricional nas Doenças da Vesícula biliar, 
Fígado e pâncreas  

15h 

12. Cirurgia, Manejo clínico e cirúrgico do Excesso de Peso  20h 

13. Fitoterapia  10h 

14. Terapia nutricional enteral e parenteral da neonatologia 
ao envelhecimento e cuidado nutricional no paciente crítico 

15h 

15. Alergias e intolerâncias alimentares  15h 

16. Nutrição aplicada à estética 20h 

17. Nutrição funcional  10h 

18. Nutrição em doenças neurológicas e HIV/AIDS  15h 

19. Nutrição comportamental  15h 

20. Nutrição esportiva  15h 

21. Nutrigenômica e nutrigenética na prática clínica 15h 

22. Nutrição Vegetariana e Vegana  20h 

23. Terapia Nutricional nos Transtornos Alimentares  10h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 360h 

 
 


