Suplementação

no Exercício
Início: Novembro 2017
Local: Plataforma Liveclass
Coordenador: Dr. Luiz Fernando Moreira

Sobre Nós:
O Instituto Hi-Nutrition oferece cursos de Pós-Graduação, extensão, in company entre outras modalidades. O Hi-Nutrition tornou-se
reconhecido pela oferta de cursos de excelência, totalmente atualizados e com professores excelentes.

Descrição:
O curso Suplementação no Exercício foi desenvolvido para capacitar nutricionistas e profissionais da saúde na prescrição de
suplementos nutricionais para praticantes de atividade física. Idealizado para atender necessidades especiais de pacientes que buscam
a qualidade de vida aliada à estética e a saúde através do exercício.
Este conteúdo não induz ou habilita o profissional não habilitado a prestação de serviços de atendimento nutricional privativo do
nutricionista, de acordo com a lei federal n° 8.234/91.
Este conteúdo não induz ou habilita o profissional não habilitado a prestação de serviços de educadores físicos privativo dos inscritos
no CREF, de acordo com a lei federal n° 9.696, de 1º de setembro de 1998.

Objetivo:
O curso Suplementação no Exercício foi desenvolvido para
capacitar nutricionistas e profissionais da saúde na
prescrição de suplementos nutricionais para praticantes
de atividade física.

Público Alvo:
Nutricionistas
Farmacêuticos
Médicos
Educadores Físicos
Fisioterapeutas
Coach's
Praticantes de atividade física.

Material didático incluso
O Live Class é uma plataforma acadêmica exclusiva dos nossos
alunos, desenvolvida por profissionais pedagógicos e de tecnologia
da informação para trazer a experiência do professor a sua
disposição, quando e onde você quiser.
Através do Live Class você tem acesso ao seu curso 24 horas por
dia, 7 dias por semana e conta com diferenciais:
• Aulas HD – Vimeo Tecnology
• Acesso ilimitado
• Professor tutor 24 horas para responder suas dúvidas
• Apostila técnica com todo conteúdo da aula [DOWNLOAD

FREE]
• Material de apoio [DOWNLOAD FREE]
• Chat com professor
• Cronograma de aula
• Acesso via smartphone, PC e tablet
• Otimização pedagógica para você aprender o máximo no menor

tempo possível.
Esqueça aquele modelo antiquado de ensino on line, aqui você tem
Live Class!

Exclusividade
Plataforma EaD:
O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América
Latina, Live Class!
A Plataforma Live Class é a inovação pedagógica para ensino a
distância. O objetivo da experiência Live Class é colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com
isso temos toda a responsabilidade em praticidade, economia de
tempo, facilidade de acesso, suporte e qualidade de ensino.

Vantagens
Acesso 24 horas - 7 dias por semana;
Professor tutor 24 horas;
Chat em tempo real com professores;
Aulas em HD - Vimeo Tecnology;
Servidores Microsoft Azure;
Apostila Técnica Exclusiva + Material de apoio cientifico 100%
atualizados;
Networking com profissionais;
Método de ensino exclusivo;
Dados criptografados
Aprovado pela Associação Brasileira de Ensino a Distância ABED.
Essas são apenas algumas das experiências que você pode ter com
nossos cursos.
Aproveite e conheça o Live Class - A inovação começa agora!
Avisos automático de datas;
Suporte exclusivo;
Dados criptografados;
Aprovado pela Associação Brasileira de Ensino a Distância ABED.
Essas são apenas algumas das experiências que você pode ter com
nossos cursos.
Aproveite e conheça o Live Class - A inovação começa agora!

Conteúdo Programático:
Módulo 1: Fundamentos da Nutrição e Harmonia
Corporal

Módulo 6: Nutracêuticos e Suplementos I
Ministrante: Luiz Moreira – Henry Okigami

Ministrante: Luiz Moreira – Henry Okigami

Módulo 7: Nutracêuticos e Suplementos II
Módulo 2: Fisiologia e Biomecânica

Ministrante: Luiz Moreira – Henry Okigami

Ministrante: Roger Fonseca – Cristiano Rosa – Maria Elisa Lopes

Módulo 8: Dieta na atividade física
Módulo 3: Suplementos Proteicos e Aminoácidos

Ministrante: Marina Calixto – Lucas Carvalho

Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 9: Interpretação de Exames Laboratoriais
Módulo 4: Suplementos Energéticos e Carboidratos

Ministrante: Luiz Moreira – Henry Okigami

Ministrante: Luiz Moreira

Módulo 10: Fitoterapia na Modulação Hormonal
Módulo 5: Suplementos e Lipídeos no Esporte

Ministrante: Luiz Moreira

Ministrante: Luiz Moreira

Coordenação:

Prof. Bruno Zilber
Especialista em evolução molecular e microbiologia aplicada, CSO da Atrium Innovations do Brasil, microbiologista senior, consultor em soluções científicas. Também é
especialista em cultivo microbiológico, especialista em novas tecnologias em vacinas,
especialista em análises hematológicas, especialista em cultivo microbiológico, especialista em modelagem estatística e membro honorário da associação Portuguesa e Francesa
de medicina heilpratiker.

INSCRIÇÕES ABERTAS

