
SEMINÁRIO TEMÁTICO 
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Terças-feiras: 16h20min às 18h20min 
 

I – PROFESSOR: ANTÔNIO MARCONDES ARAUJO 
 
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR: atualmente a nutrição tem sido alvo de grandes discussões sobre 
alimentar-se com saúde. Sabe-se que a relação saúde-doença está relacionada com as 
necessidades alimentares, sendo assim, conhecer os processos fisiológicos e os nutrientes 
indicados para o dia a dia se tornam fatores imprescindíveis inclusive para proporcionar uma 
aprendizagem eficiente. 
 
II – TEMA GERAL: Nutrição, alimentação e nutrientes. Antropometria e indicadores de saúde. Os 
alimentos e suas indicações. O processo de digestão dos alimentos e sua funcionalidade. 
 
III – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula – 01 (um) crédito acadêmico 
 
IV – CRONOGRAMA: 09 encontros 
 

Mês Dias do seminário 

Março 24 

Abril 07,14 

Maio 05,19, 26 

Junho 02, 09,16 

 
V – PARTICIPANTES: Toda comunidade acadêmica 
VI – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 

 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de     maio e 

junho   de 2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar 

o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 

3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 

1º) o seminário é gratuito. 

2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 

3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as 

atividades. 

D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 

VII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar. 

 


