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DESCRIÇÃO

O ato de se alimentar vem mudando drasticamente ao longo dos anos, impactando diretamente a saúde física e
mental da população. Seja por influência externa como a publicidade, pela relação (que vem de berço) que
desenvolvemos com os alimentos ou ainda por influência de fatores como ansiedade e estresse, o profissional
nutricionista hoje vive um grande desafio no processo de educação nutricional.

Modalidade: Online
 

Horas: 17 horas acadêmicas
 

Início: 24 maio de 2022   
 Término: 26 julho de 2022

Valor: R$ 240
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DESCRIÇÃO

Esta nova proposta acadêmica lançada pelo Instituto Universitário Vive Sano, busca colocar profissionais da saúde à
frente do seu tempo. Estudos que que partem da neurociência, passando pelo papel do intestino na modulação
cognitiva, chegando até a análise do ato de comer nos trazem um grande arcabouço para trabalhar melhor o
comportamento alimentar da população.

Grande parte dos pacientes que chegam ao nosso consultório buscando por emagrecimento ou melhora de saúde, tem
como problema de base uma relação disfuncional com a comida. Hábitos culturais de preparar os próprios alimentos,
sentar-se em família ou grupos para comer com calma foram substituídos por snacks e fast foods, e um comer
inconsciente do começo ao fim. 
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DESCRIÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA NUTRICIONAL

CURSO INTENSIVO

Entendendo a importância de trabalhar o comer consciente, a atenção plena e uma educação nutricional com
qualidade e embasada, trouxemos o curso de Nutrição Consciente visando agregar ferramentas ao arcabouço do
nutricionista clínico. Buscando melhorar questões de base para resultados de saúde física, mental e social factíveis e
duradouros.

Faça parte da experiência Vive Sano, educação que associa aulas EAD com ferramentas novas e inovadoras, que
permitem maior segurança e qualidade ao prestar atendimento ao seu paciente.



OBJETIVOS

Compreender os conceitos mais importantes sobre o comportamento alimentar, passando pela base fisiológica até a
psicológica. Enriquecer a consulta e a prática clínica com ferramentas e técnicas efetivas tanto para o tratamento como
para a prevenção de comportamentos alimentares disfuncionais.

Compreender a relação humana com o alimento

Aprender a aplicação prática de modelos psicológicos (modelo transteórico e entrevista motivacional)

Entender quais hábitos são essenciais para mudança de comportamento

Trabalhar com estratégias qualiquantitativas

Conhecer os impactos do sono, hábitos e paladar nas escolhas alimentares

Aprofundar no papel dos alimentos na modulação da cognição

GENERAL:

ESPECÍFICOS:
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Profissionais da Saúde e estudantes
da área da saúde

Dirigido a:



Docente com experiência no mercado e
reconhecimento nacional e internacional.

Tecnologias da informação atualizadas e inovadoras,
que permitem o desenvolvimento de competências
de forma didática.

Metodologias ativas de alto impacto que facilitam
atingir os objetivos acadêmicos.

Equipe acadêmica e técnica especializada e
comprometida em garantir uma experiência
diferenciada e satisfatória.

Universidade reconhecida pelo MEC e por entidades
internacionais.

Pontos fortes do programa:



MODALIDADE: 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

1. Videoaulas

2.  Metodologia de estudos de caso, com
aprendizagem baseada em problemas

4. Demonstração clínica

3. Apresentação de casos clínicos

6. Reunião ao vivo entre alunos e
professores

5. Acesso a bibliografia de alto impacto
e baseada em evidências



Inspirar1.

A metodologia do curso tem por objetivo gerar
aprendizagem dinâmica e de impacto por meio da
realização de 6 aulas intensivas, e mais 1 aula de
demonstração de caso clínico. Após assistir todas as
aulas, o aluno poderá realizar o teste de múltiplas
escolhas e participar da live (meeting/encontro com
professor e alunos). Após o início das aulas, o aluno terá 7
semanas para realizar a avaliação e concluir o curso.

A modalidade remota nos permitirá atingir todos os
profissionais interessados, que expressam
constantemente sua dificuldade em acessar programas
educacionais de alto impacto, seja por motivos de
trabalho ou pessoais. Além disso, nosso Instituto
implementa de forma consistente um modelo
educacional que apresenta 3 eixos acadêmicos:2. Aprender

METODOLOGIA

3. Aplicar



Inclui vídeos introdutórios feitos pelo professor do curso, permitindo aos alunos entender os desafios
acadêmicos e conectar-se com os conceitos-chave do curso. As perguntas para reflexão são realizadas com
o intuito de apresentar as ideias iniciais que serão abordadas no módulo.

INSPIRAR1.
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Enquadrados na metodologia de sala de aula invertida, os alunos poderão visualizar vídeos interativos, auto
instrutivos e assíncronos, onde os professores conseguem apresentar o conteúdo acadêmico, atendendo
aos objetivos de cada aula e do módulo. Além disso, haverá atividades práticas durante o desenvolvimento
da certificação.

2. APRENDER
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Para aplicar de forma abrangente os conceitos teóricos abordados, os alunos devem desenvolver diferentes
atividades, tais como: realização de testes de múltipla escolha que permitirão avaliar o alcance da
aprendizagem esperada, participação em encontros virtuais com alunos e professores do ensino programa.
Finalizado o prazo para fazer o teste, as respostas serão divulgadas com feedback para cada pergunta feita.
Caso a prova não seja realizada, será obtida a nota mais baixa (0, zero), sem possibilidade de realização de
provas de recuperação.

3. APLICAR
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Para ser aprovado, o aluno deve ter uma nota
média final superior a 60%.

Neste programa de Educação Continuada (CE),
concedemos certificado de aprovação somente se o
usuário finalizar o curso com nota maior do que 60%,
somando as diferentes avaliações. Por exemplo: se
tomar como base uma nota máxima de 100, você
deve ter mais de 60 pontos, enquanto em casos de
nota máxima estipulada em 10, deve-se ter uma
média final maior do que 6 pontos.

A escala de notas será disposta de acordo com a
escala do país onde o aluno reside. Este certificado
não confere pós-graduação.

Durante a conclusão de sua certificação,
a nota será governada de 0 a 100 e, no
final, faremos a média de sua nota para a
nossa própria para seu país de origem.

AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO



De acordo com as diretrizes regulamentares do Ministério
da Educação do Brasil, este certificado faz parte da oferta
educacional formal e, portanto, leva à emissão de um
diploma de homologação que não confere título
profissional.

O curso intensivo tem uma avaliação de múltipla escolha
para avaliar o cumprimento do aprendizado esperado.
Além disso, existem atividades que complementam o
desenvolvimento acadêmico do programa educacional.

* NOTA: Caso o aluno queira o diploma impresso (emitido
pelo governo federal do Brasil e com validade em mais de
180 países (Convenção de Haia), serão cobradas taxas
adicionais.

Informação
importante
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Apesar de nossa oferta acadêmica já ser validada pelos órgãos
competentes de diversos países como Chile, Argentina, Brasil,
México, Equador e Colômbia, alguns alunos optam pela Apostila
de Haia no certificado de conclusão do curso.

A Apostila é um método de certificação e autenticação que
simplifica a cadeia de processos para legalizar um documento
público internacionalmente. Desta forma, os documentos que
entram apostilados para os diferentes países que fazem parte do
acordo, devem ser reconhecidos sem a necessidade de uma
certificação adicional.

Este procedimento é realizado por meios externos à instituição,
mas é oferecido pelo nosso instituto sem custo adicional e de
forma totalmente opcional, uma vez que todas as nossas
certificações são legalmente validas pelas entidades
correspondentes a cada país que faz parte do convênio. (exceto
em casos excepcionais).

DOCUMENTAÇÃO



As solicitações de apostila são recebidas ao longo do mês, porém, o
processamento começa a partir das datas 15 e 30 do mês correspondente.

Todos os valores são cobrados diretamente pela República Federativa do Brasil,
ressaltamos que o Instituto Universitário Vive Sano atua apenas como
intermediário e em nenhum momento cobra por este serviço.

O único custo a cobrir são as taxas correspondentes à própria apostila, da qual
informaremos o usuário do seu valor.

O custo aproximado do documento mais frete para o país de origem é de $ 80
USD. Os valores podem variar conforme a taxa do dia fixada pelo Governo do
Brasil, os recibos e demais comprovantes de valores serão entregues ao
interessado.

Os portes de envio do diploma apostilado deverão ser pagos com cartão de
crédito. O prazo de entrega da apostila no exterior é de aproximadamente 15 dias
úteis, após a emissão da apostila.

Para mais informações contacte: +5511999616716



Conteúdo



Jefferson
Bitencourt

24-05

P R O G R A M A Ç Ã O  A C A D Ê M I C A

Modelo transteórico & entrevista
motivacional2

Grupos alimentares e escolhas
alimentares: educação nutricional
básica necessária

4

Hábitos de vida e Alimentação - Sono5

Relação humana com o alimento 1

Construção de novos hábitos
alimentares 3

A avaliação será liberada automaticamente após a conclusão do
conteúdo acadêmico, de acordo com o tempo de cada aluno. O prazo
máximo para sua realização corresponde à data de encerramento do
curso.

Comida e Cognição6

Demostração: Estudo de Caso7

Camila 
Vieira



E N C O N T R O  A O  V I V O

Reunião online marcada para as 19h00 (Horário de Brasília).
Horas estão sujeitas a alterações.

 30-06-2022



Equipe de ensino



Camilo Aburto

Carlos Ramos

Rafael León

A equipa académica é composta por profissionais de grande
reconhecimento nacional e internacional, cuja experiência e formação
profissional os posicionam no desenvolvimento de actividades
disciplinares e académicas com os mais elevados padrões de qualidade.

Equipe de Gestão Acadêmica

Diretor do programa:

Coordenador do programa:

Coordenador acadêmico do programa:



CONHEÇA 
A NOSSA
PROFESSORA!

Camila Vieira
Formação Acadêmica:

Formada em Nutrição – Universidade de Brasília (UnB) - Brasil 
Pós Graduada em Educação Alimentar e Nutricional: Desenvolvimento, Comportamento e
Ferramentas pelo Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva - IACI

Outras informações:

Formada em Gastronomia pelo Centro Universitário IESB
Nutricionista Clínica com foco em Comportamento Alimentar, Doenças Crônicas e Cognição
Pesquisadora em no Hospital da Criança de Brasília - HCB
Palestrante

https://www.facebook.com/institutoaci/posts


CONHEÇA 
O NOSSO
PROFESSOR!

Jefferson Bitencourt
Formação Acadêmica:

Formado em Nutrição – Universidade de Brasília (UnB) - Brasil 
Pós graduado em Nutrição Clínica Funcional – VP Centro de Nutrição Funcional (VP) - Brasil 
Pós graduado em Nutrição Clínica Baseada nas Práticas Ortomoleculares - FAPES - Brasil 
Pós graduado em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício – Universidade Federal do Goiás
(UFG) – Brasil
Pós graduando em Fitoterapia – PratiEnsino - Brasil
Docente de pós graduação - VP Centro de Nutrição Funcional (VP) – Brasil

Outras informações:

Nutricionista Clínico em Consultório de Nutrição clínica há quase 10 anos
Idealizador do Consciência Nutricional
Pesquisador em Microbiota e Saúde Humana
Pesquisador em Exames Laboratoriais
Pesquisadora em Saúde Cardiovascular
Palestrante
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