
 

 

I Especialização em Metabolismo, Nutrição, Desempenho Esportivo: A 

Individualidade Biológica na Saúde Personalizada 

Aplicação:  

Perfil: Médicos do esporte, Nutrólogos, Nutricionistas, endocrinologistas, Profissionais de 

Educação Física e demais profissionais interessados em atuar na área.. 

 

Unidade: Goiânia 

Carga horária: 450 horas 

Datas: 06 a 08 de dezembro de 2019 

 Segundo módulo:  

 Terceiro módulo:  

 Quarto módulo:  

 Quinto módulo:  de 2020 

 Sexto módulo: de 2020. 

*As datas citadas são de uma programação prévia, antes do início da turma elas são revisadas e pode haver alterações de acordo 

com disponibilidade de professores e salas. 

Horários de aula: Sábado e domingo das 8h às 17h (Os encontros são 100% presenciais e ocorrem uma 

vez ao mês) 

Docentes: 

 Dra. Thaís Cidália Vieira Gigonzac 

 Dr. Marc Alexandre Duarte Gigonzac 

 Me. Carlos Alberto Santana 

 Me. Allys Vilela 

 Esp. Geruza Naves 

 Dr. Claudio André Lira 

 Dr. Gustavo Pimentel 

 Esp. Arthur Coelho 

 Esp. Nathany Ribeiro Barbosa 

 Me. Nozelmar Borges Jr.  

 Me. Ricardo Viana 



 

 

 Me. Daniela Costa 

 Dr. Alberto Souza de Sá Filho 

 Dra. Thaís Rolim 

 Dr. Thiago Vilela 

*Os professores citados fazem parte de nosso grupo de docentes, os selecionados para os módulos serão escolhidos de acordo 

com a disponibilidade. Para os demais módulos serão informados após início de aula, dependendo também da disponibilidade e 

confirmação dos mesmos. 

 

Programa:  

 Estratégia e Marketing em Saúde 

 Prática baseada em evidências científicas - Aqui o discente conhecerá as normas para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Genoma funcional e metabolômica  

 Bioquímica metabólica 

 Metabolismo, bioenergética e alterações fisiológicas na saúde e esporte 

 Nutrição humana aplicada a saúde e performance 

 Compostos bioativos e recursos ergogênicos aplicados a saúde e ao desempenho esportivo 

 Nutrição e dietoterapia na saúde e no esporte 

 Fisiologia do exercício 

 Individualidade biológica e fundamentos genéticos na saúde e na performance 

 Interpretação e análise de exames laboratoriais no contexto da saúde e esporte 

 Cinesiologia aplicada a performance e treinamento 

 Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade na saúde 

 Respostas metabólicas aplicadas ao treinamento físico 

 Promoção da saúde e prática de exercícios físicos em grupos especiais 

 Exercícios, bem-estar e saúde mental  

 Aspectos biopsicossociais na saúde e na performance – 10 hs 

 Gestão da Performance – 10hs 

 

*Os módulos foram marcados como internos e externos de acordo com turmas anteriores, porém podem ser alterados de acordo 

com a abordagem do professor e desenvolvimento da aula/turma. 


