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A medicina natural (também chamada de naturopatia e ou
naturomedicina) é uma terapia complementar, que enfatiza a capacidade
intrínseca do corpo para curar-se e manter-se. Naturopatas utilizam
recursos naturais como remédios a base de vegetais medicinais, ervas e
alimentos mas também podem usar fármacos sintéticos e cirurgias
quando necessário. A naturopatia inclui muitas modalidades de
tratamento, tendo uma abordagem holística da assistência ao paciente,
que pode ser acompanhada juntamente com a medicina alopática. O
termo naturopatia foi utilizado pela primeira vez pelo Dr. John Scheel, em
1885. Em 1902 Benedict Lust também passou a utilizar. (Wikipédia).

Formar profissionais em Naturopatia com abalizada formação internacional, que sejam

capazes de atuar como naturopatas, seguindo o código de ética da Associação Brasileira
de Ciências Naturais, da AADP, AAMA e AAICM (entidades americanas), promovendo a
saúde e o bem estar através dos princípios norteadores das terapias naturais.
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I. Disciplinas
B.NAT 001. Programas de Saúde
B.NAT 002. Tópicos em ecologia e sustentabilidade
B.NAT 003. Medidas de primeiros socorros
B.NAT 004. Anatomia e Fisiologia humana
B.NAT 005. Biologia Molecular, Citologia, Histologia e Genética
B.NAT 006. Imunologia
B.NAT 007. Microbiologia
B.NAT 008. Parasitologia
B.NAT 009. Química Geral
B.NAT 010. Anatomia Sutil
B.NAT 011. Metafisica da Saúde
B.NAT 012. Trofototerapia e bioquímica alimentar
B.NAT 013. Fitoterapia e Fitologia
B.NAT 014. Aromaterapia e Aromatologia
B.NAT 015. Terapia Floral
B.NAT 016. Radiestesia e Radiônica
B.NAT 017. Geobiologia e Feng Shui
B.NAT 018. Cristaloterapia, literatura e metaloterapia
B.NAT
019. Geoterapia, Hidroterapia, Oligoterapia Natural e
Termalismo
B.NAT 020. Homeopatia
B.NAT 021. Fotocromotherapia
B.NAT 022. Reiki e Terapias Vibracionais
B.NAT 023. Arteterapia e musicoterapia
B.NAT 024. Psicoterapia Holística
B.NAT 025. Massoterapia e Terapia Corporal
B.NAT 026. Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa
B.NAT 027. Estudos de Ayurveda
B.NAT 028. Comunicação e Expressão
B.NAT 029. Pedagogia Holística
B.NAT 030. Legislação, ética e deontologia
MET 001. Metodologia Científica
II. Monografia
MML 001 Monografia – Apresentação e Defesa

36 meses / 3600h. (240 academic credit)
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Como recursos metodológicos a serem empregados no curso podem-se
destacar os seguintes:
•

Aulas expositivas (power point);

•

Debates a partir de leituras de textos correlatos à área

•

Aulas;

•

Filmes;

•

Estudos de Artigos e Produção

•

Vídeo Aulas na WebSala (à critério da coordenação pedagógica)

Estado da Florida
4300 Biscayne Blvd, Suite 203
Miami, Florida 33137
Estado da Lousiana
3419 NW Evangeline Thruway. Ste
A-1. Carencro, LA 70520
(Enterprise Business Center) 70507

O programa é destinado aos interessados que possuam
ensino médio completo ou similar, que buscam se
profissionalizar com o viés terapêutico e recomendativo.

O Programa de Bacharelado tem como característica oferecer

treinamento em pesquisa de alto nível, enquadrado no modo
on-line, formulado de acordo com as características da Logos
University, Unilogos para o Desenvolvimento de Programas de
Graduação (UNILOGOS) em termos de crédito, o que
representa um volume e intensidade de trabalho a ser
realizado pelo candidato que consiste em 3600 horas

equivalendo a 240 academic credits.

O plano de estudo É organizado da seguinte maneira:

São dispostos aos estudantes materiais didáticos compostos de apostilas,
livros em PDF e vídeo aulas.
Após a aplicação do plano de aula é proposto o estudo extra classe e uma
atividade que deverá ser depositada no ambiente virtual de aprendizagem
indicado pela coordenação do curso.

O sistema de avaliação é medido através de conceito:
A – 9.0 a 10.0
B – 8.0 a 8.9
C- 7.0 a 7.9
D – 6.0 a 6.9
I – Insuficiente

O estudante deverá cumprir com as atividades e ter frequência de no mínimo
75% para atingir o coeficiente de aprovação, sem o prejuízo de eventuais
adições pedagógicas que visem a qualidade de formação.

CLIQUE NO VÍDEO ABAIXO E ASSITA NOSSA APRESENTAÇÃO:

Os estudantes contarão com apoio de tutor especializado para

acompanhamento de suas atividades e estudos extra classe
(ambiente virtual). Os tutores trabalham em conjunto com os
professores organizando, lançando e publicando os conceitos/notas
das atividades desenvolvida pelo discente.

O aluno para ingresso no programa deverá possuir os seguintes
requisitos, a saber:

•

Ensino médio ou similar; (apresentar certificado que
comprovem a titulação);

•

Juntar documentação exigida para matricula;

•

Possuir acesso a internet;

•

Assinar o contrato de curso concordando com as
condições descritas;

Um número máximo de 100 candidatos será admitido.

As inscrições para participação no Programa de Bacharelado em
Naturopatia estarão abertas a partir do dia 22 de julho de 2020
através do site www.unilogos.org

36 meses

INSCRIÇÃO R$ 150,00
MENSAL R$ 450,00 (36 parcelas) + TAXAS

Composto de Especialistas, Mestres ou Doutores com
experiência e abalizada formação acadêmica

Diretor Acadêmico: Prof. Dr. Gabriel César Dias Lopes, Ph.D

Correio eletrônico: contact@unilogos.org

Credenciamento:
Clique aqui e veja o credenciamento:
https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

Filiação:
INQAAHE - International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education
(https://www.inqaahe.org/associate-members-list?page=3)
Acreditação Internacional:
AADP – American Association of Drugless Practitioners.
O Conselho de Certificação e Acreditação da American Association of Drugless
Practitioners foi estabelecido em 1990. A AADP dedica-se a promover uma
imagem profissional aprimorada e prestígio entre os praticantes de terapias e
metodologias tradicionais e não tradicionais.
O corpo de membros nacionais e internacionais da AADP, com mais de 21.000
membros, é formado por médicos (MDs), NDs, DCs, OMDs, PhDs, doutores,
enfermeiros, técnicos de saúde e outros profissionais “sem drogas”. A AADP não
atende apenas a um campo ou praticante, mas une todos os profissionais de
saúde. Como os benefícios de outras organizações estão limitados a descontos
educacionais, descontos em aluguel de carros e seminários, os benefícios da
AADP podem ajudar a promover você e sua prática.
Escolas e escolas holísticas tradicionais e não tradicionais sugeriram aos seus
graduados que se tornassem certificados. A AADP é reconhecida por muitas
escolas e faculdades holísticas.
Acreditação – AADP #46243909

1. City University (UC) através do Certificado nº C014 CU-SAU.

A UC e a é totalmente autorizada e reconhecida pelo Ministério da
Educação Juventude e Esporte e recebeu o credenciamento
(Acreditação) pelo Comitê de Credenciamento do Camboja (ACC)
número 0128-13021. O ACC é o único órgão oficial de
credenciamento para universidades reconhecidas publicamente no
Camboja. O ACC também é reconhecida pelo Conselho de Acreditação
do Ensino Superior nos Estados Unidos (CHEA).
Além disso, a UC é reconhecida mundialmente pela Associação
Internacional de Universidades (IAU) e pela UNESCO.
2. Sastra Angkor University através do Certificado nº C014 CU-SAU
S.A.U. – Sastra Angkor University, é oficial e totalmente reconhecida e
licenciada como uma “Universidade plena” pelo Governo Real do
Camboja sob a Licença nº 1496 SCN; também esta registrada e
acreditada no Ministério do Trabalho e Treinamento Vocacional e
Ministério do Interior, Governo Real do Camboja em 18 de setembro
de 2013, oferece cursos em Negócios, Economia, Educação,
Psicologia, Engenharia, Computação e TI, etc. Graduação,
Especialização, BBA, MBA, PhD e Pós-Doutorado
Os dados de Reconhecimento poder ser visualizados:
https://www.unilogos.education/academiccooperation
https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

1. RG
2. CPF
3. Comprovante de Residência
4. Certidão de Nasc. ou Casamento
5. Certificado e Histórico de Ensino Médio
6. Ficha de Matrícula
7. Contrato de Curso

GRUPO EDUCACIONAL UNILOGOS®
www.unilogos.org
Matricula:
matricula.unilogos.org

+1 (786) 259-0471
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