
Nutrição e atividade física 

na saúde e na doença: 
do experimental ao clínico



A Escola Paulista de Medicina foi fundada em meados de 1933, por um grupo de idealistas (SILVA,1998). Era a décima primeira 

Escola de Medicina do País, criada como uma instituição particular de ensino superior e transformada em estabelecimento público 

em 1956. Representantes da elite científica nacional, os médicos que participaram da criação da Escola Paulista de Medicina eram

oriundos das principais escolas médicas do Brasil, como as Faculdades de Medicina de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. 

Em 1994, por força da Lei nº 8.957, a então Escola Paulista de Medicina transforma-se na Universidade Federal de São Paulo, 

sendo a primeira universidade especializada na área da saúde no País, tendo como objetivo desenvolver, em nível de excelência, 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no campo das Ciências da Saúde. 

Desde sua fundação em 1933, a Escola Paulista de Medicina – EPM, atual Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, realiza 

cursos de Especialização e Aperfeiçoamento em atenção aos seus objetivos iniciais e no decorrer dos anos, firmou-se no cenário 

nacional como um centro de excelência no Ensino Superior na Área Médica (SEIFFERT, 2006). 

Ao longo de sua história, e diante do seu incontestável crescimento tanto em espaço físico, como nas diferentes modalidades de 

ensino e pesquisa, há que registrar-se também, o significativo crescimento da Pós-Graduação Lato Sensu, que teve início a partir

de 1996 com a criação da PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que passou a centralizar todas as informações acadêmicas 

pertinentes aos cursos e alunos de Especialização e Aperfeiçoamento.

A Escola Paulista de Medicina da UNIFESP ministra cursos com notas no conceito máximo CAPES, 

configurando como umas das instituições de ensino em saúde mais importantes do Brasil. Atualmente, o 

Programa de Pós-graduação em Nutrição é considerado nota 6 da CAPES. De acordo com a publicação 

britânica especializada em rankings universitários "Times Higher Education" (THE) de 2020, a UNIFESP é 

considerada a melhor universidade federal do Brasil na classificação por área Clínica, Pré-clínica e Saúde 

e também em relação a assuntos educacionais.



O Curso de Especialização “Nutrição e 

atividade física na saúde e na doença: 

do experimental ao clínico” tem como 

missão ampliar o conhecimento dos aspectos 

nutricionais e de atividade física envolvidos na 

manutenção da saúde e garantia de qualidade de 

vida frente ao surgimento de doenças.

Com uma visão totalmente interdisciplinar, a equipe 

NUTRAFIS acolherá os alunos do Brasil e demais 

países da comunidade lusofônica. O meio digital 

possibilitará, além do desenvolvimento do conteúdo 

formal, um amplo intercâmbio de culturas 

nutricionais, ambientais e experiências 

profissionais.

A equipe NUTRAFIS tem o intuito de construir uma 

rede de conhecimento capaz de aproximar vários 

atores que, embora distantes geograficamente, 

poderão refletir, discutir e solucionar questões 

profissionais, possibilitando uma atuação 

interdisciplinar e conjunta utilizando o meio digital 

que, quando bem utilizado, aproxima as pessoas e 

as ideias.



O curso é dirigido a todos os profissionais já 

graduados em áreas da saúde, tais como: 

nutrição, medicina, educação física, 

enfermagem, psicologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, farmácia e bioquímica, 

biomedicina, entre outros. 

A concepção do curso está totalmente calcada 

na interdisciplinaridade. A abordagem visará 

os aspectos translacionais dos temas e a 

relevância do conhecimento integrado, 

ressaltando a importância da troca de 

experiência entre os diferentes profissionais da 

área da saúde.

Dessa forma, todos os profissionais 

da saúde serão muito bem-vindos 

ao curso. 



Somos a equipe NUTRAFIS, 

formada por docentes e 

doutores da UNIFESP, 

pesquisadores na área de 

nutrição e atividade física, que 

se uniram para desenvolver o 

curso NUTRAFIS vislumbrando o 

potencial do meio digital para 

ampliar o conhecimento e a 

formação dos profissionais 

atuantes na área da saúde.”

A equipe NUTRAFIS, composta por profissionais 

qualificados, atuará de forma a ampliar o 

conhecimento e fazer com que o aprendizado 

tenha significância e faça sentido na atuação 

profissional dos discentes/atores envolvidos. 

Faz parte de sua atuação:

• Ministrar as disciplinas junto a outros docentes

• Integrar e promover a participação ativa dos 

discentes

• Auxiliar na resolução de dúvidas e problemas

• Construir projetos vinculados às disciplinas 

juntamente ao corpo discente

“



Professora Titular do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina (EPM)/UNIFESP. Chefe da 

Disciplina de Fisiologia da Nutrição do Departamento de Fisiologia. Coordenou o Programa de Pós-Graduação 

em Nutrição da EPM de 2003 a 2009. Livre-docente pelo Departamento de Fisiologia da EPM/UNIFESP. Doutora 

em Bioquímica e Metabolismo pela Universidade de Oxford Inglaterra. Mestre em Fisiologia pelo Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP. Graduada em Ciências Biológicas: Modalidade Médica pela EPM. Orientou mais 

de 35 alunos de mestrado e doutorado. De 2002 até o momento publicou mais de 100 artigos em periódicos 

internacionais da área de nutrição e metabolismo. 

Professora Associado do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina (EPM)/UNIFESP. Vice-

Chefe da Disciplina de Fisiologia da Nutrição do Departamento de Fisiologia. Mestre e Doutora em Ciências, 

na área de concentração em fisio-farmacologia, pela EPM/UNIFESP. Graduada em Ciências Biológicas: 

Modalidade Médica pela EPM/UNIFESP. Linha de Pesquisa: Nutracêutica e processo inflamatório: papel dos 

alimentos ricos em compostos bioativos na função secretora do tecido adiposo e programação metabólica. 

COORDENAÇÃO

Profa. Dra. Claudia Maria Oller do Nascimento

VICE-COORDENAÇÃO

Profa. Dra. Lila Missae Oyama.
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Acesse nossos Currículos Lattes e conheça 

nossas experiências e linhas de pesquisa!
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A temática da nutrição e da atividade física assume hoje grande relevância na promoção da saúde, assim como no 

tratamento de diversas doenças que acometem a sociedade contemporânea. Nesse cenário, o curso proposto 

reveste-se de grande importância e interesse, sobretudo, ao integrar os conhecimentos nutricionais e os de 

atividade física, focando em estudos translacionais: dos aspectos moleculares ao tratamento clínico interdisciplinar.

Objetivo Geral: 

Capacitar profissionais da área da Saúde envolvendo aspectos da nutrição e atividade física, com uma visão translacional 

e de atuação interdisciplinar. 

Objetivos específicos: 

• Aprimorar conhecimentos na área da nutrição e atividade física; 

• Atualizar temas relevantes na área; 

• Acentuar a compreensão da relação translacional da ciência da nutrição e da atividade física; 

• Orientar sobre a importância da atuação interdisciplinar para promoção da saúde e tratamento de doenças; 

• Fornecer instrumentos para a atualização profissional. 

O Curso de especialização abordará em sua fase inicial os aspectos da ciência básica relativos à bioquímica, 

fisiologia, biologia molecular, nutrigenômica e metabolismo no exercício. Concluída esta etapa, todas as fases do 

desenvolvimento humano, da gestação ao envelhecimento, terão abordagem calcada no binômio 

Nutrição/Atividade Física, de incontestável importância para uma vida saudável, dos aspectos fisiológicos aos 

cognitivos.

No âmbito das doenças, as elencadas no programa estão entre as mais importantes na ótica da saúde pública: 

diabetes mellitus do tipo 2; obesidade; doenças cardíacas; transtornos alimentares; doenças do trato 

gastrointestinal e câncer. Dado o impacto econômico e social, em todo o mundo, o acometimento dessas doenças 

chega a receber medidas econométricas.



Com duração de 18 meses, o curso será dividido em 13 disciplinas de aproximadamente 30 horas cada 

compostas por atividades assíncronas e síncronas. Cada disciplina terá aulas teóricas com duração de 15 a 20 

minutos, e serão realizadas discussões de casos clínicos, onde serão abordados aspectos da ciência básica até a 

atuação profissional. Profissionais com comprovada expertise no tema abordado participarão das discussões de 

caso, sejam eles ou não professores diretamente vinculados ao curso.

O curso será oferecido na modalidade ensino a distância (EAD) através da plataforma Vimeo. As aulas serão 

desenvolvidas com a explanação do professor, previamente gravada e editada, apoiadas com recursos digitais. 

Durante todo o curso os alunos terão suporte de tutores doutores que permanecerão a disposição para 

resolução de dúvidas. Serão disponibilizados materiais didáticos, questionários e tutoriais em cada disciplina.

Disciplinas do curso:

O aluno será avaliado ao final de cada disciplina e deverá obter nota mínima de 6,0 para aprovação. O TCC será orientado por um 

dos professores do curso e avaliado por banca examinadora a ser definida na ocasião da apresentação na plataforma do curso. 

1. BIOQUÍMICA DA NUTRIÇÃO E REGULAÇÃO METABÓLICA

2. METABOLISMO NO EXERCÍCIO

3. BIOLOGIA MOLECULAR E NUTRIÇÃO 

4. GESTAÇÃO E LACTAÇÃO: PAPEL DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

5. CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E VIDA ADULTA: PAPEL DA NUTRIÇÃO E 

ATIVIDADE FÍSICA 

6. ENVELHECIMENTO: PAPEL DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR

7. REGULAÇÃO FISIOLÓGICA DA INGESTÃO E TRANSTORNOS ALIMENTARES 

8. DIABETES MELLITUS: PAPEL DO TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR 

9. DOENÇAS CARDIOVASCULARES E RENAIS: PAPEL DO TRATAMENTO 

INTERDISCIPLINAR

10. DOENÇAS GASTROINTESTINAIS: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

11. OBESIDADE: PAPEL DO TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR

12. CANCER: ASPECTOS TRANSLACIONAIS

13. METODOLOGIA CIENTÍFICA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
Clique sobre 
as disciplinas 
e saiba mais 

https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#1-bioquimica-da-nutricao-e-regulacao-metabolica-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#2-metabolismo-no-exercicio-20-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#3-biologia-molecular-e-nutricao-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#4-gestacao-e-lactacao-papel-do-trabalho-interdisciplinar-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#5-crescimento-desenvolvimento-e-vida-adulta-papel-da-nutricao-e-atividade-fisica-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#6-envelhecimento-papel-do-trabalho-interdisciplinar-20-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#7-regulacao-fisiologica-da-ingestao-e-transtornos-alimentares-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#8-diabetes-mellitus-papel-do-tratamento-interdisciplinar-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#9-doencas-cardiovasculares-e-renais-papel-do-tratamento-interdisciplinar-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#10-doencas-gastrointestinais-abordagem-interdisciplinar-25-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#11-obesidade-papel-do-tratamento-interdisciplinar-35-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#12-cancer-aspectos-translacionais-30-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#13-metodologia-cientifica-20-horas
https://nutrafisead.unifesp.br/disciplinas#14-trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc


PRÉ-REQUISITOS:
Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão 

apresentar diploma de graduação na área da saúde 

(reconhecido pelo MEC)

Inscrição: 18 de janeiro a 19 de março/2021
Envio da documentação para o processo seletivo

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Matrícula: 19 a 30 de abril/2021
Taxa de matrícula: R$ 70,00

CURSO 
Início: 10 de maio de 2021

Finalização: 12 de novembro de 2022

Investimento: 18 parcelas de R$ 350,00

À vista R$ 6.300,00

PROCESSO SELETIVO

Seleção em uma única etapa, envolvendo 

a análise de:

1. Curriculum (enviado no momento da 

inscrição)

2. 2. Carta de intenção – expondo as 

razões que motivaram a procura do 

curso, expectativas e de que forma 

pretende aplicar os conhecimentos 

obtidos (enviada no momento da 

inscrição)

A seleção será realizada por banca 

composta pela Coordenadora, pela Vice-

coordenadora e por 3 Pós-doutores.

Para concorrer à bolsa, é necessário se inscrever no curso de especialização e enviar currículo e carta explicando os motivos de

interesse no curso. Os aprovados no processo seletivo poderão pleitear bolsas, que serão distribuídas de acordo com condições

socioeconômicas.



Os inscritos receberão um 

compêndio de resenhas de 

artigos científicos atuais sobre 

temas correlatos à Nutrição e 

Atividade Física

Capa do compêndio

Compêndio com mais de 40 

resenhas de artigos 

científicos elaboradas por 

doutores Unifesp



Clique aqui para se inscrever!

https://sistemas.unifesp.br/acad/inscricao-lato-sensu/index.php?page=INS&tipo=E&codc=2258&anoc=2021


Não perca a chance de se especializar em uma das 

melhores universidades do Brasil.

ESPERAMOS POR VOCÊ!

nutrafis.especializacao@unifesp.br @nutrafis.unifesp

FALE COM A NOSSA EQUIPE

www.nutrafisead.unifesp.br

https://nutrafisead.unifesp.br/

