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PROGRAMA DE MESTRADO 
LUI - UNILOGOS UNIVERSITY
UC – CITY UNIVERSITY



PROGRAMA DE MESTRADO 
em nutrição
Master in Nutrition

suae quisque fortuna faber est



Apresentação

Objetivos

O Mestrado em Nutrição da UNILOGOS oferece um programa a ser realizado 100% à

distância. Instrumentalização para a investigação científica e produção do

conhecimento orientado com foco em responder às demandas da formação, do serviço

e da comunidade. A criação e implementação deste Programa é resultado da integração

de renomados pesquisadores e a Logos University (UNILOGOS), composto de corpo

docente titular (professores estrangeiros) e corpo docente convidado (várias

nacionalidades). O PPGN da UniLogos é preparado para à ampliação da capacidade de

pesquisa com base na metodologia ativa de ensino.

Tem como objetivos, formar pesquisadores em Nutrição num ambiente de produção e

pesquisa para os diferentes níveis de ensino; desenvolver estudos e pesquisas

avançados relativos à ciências, privilegiando as temáticas envolvidas nas linhas de

pesquisa; assegurar a continuidade de pesquisas e imprimir caráter cumulativo às

investigações.
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Programa de mestrado

Duração
24 meses / 72 créditos (1080hs) 
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(Thesis) Dissertação de mestrado (elaboração com orientação) 15 225

APAC CRÉDITOS

Participação em eventos: congressos e seminários da área (com ou sem 
apresentação de trabalho) – mestrado
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Submissão comprovada de artigo em periódico científico da área de Educação –
mestrado e doutorado
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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CRED CH

Espaço e Temporalidades em Ciência da Religião 4 60

Metodologia Científica 4 60

Bioestatística 8 120

Gestão da Inovação em Saúde 8 120

Seminário de Dissertação 3 45

Nutrição e Sistema Imunológico 8 120

Seminário de pesquisa 6 90

Avanços em Alimentação e Nutrição 4 60

DISCIPLINAS ELETIVAS (ESCOLHER 2 DISCIPLINAS) CRED CH

Epistemologia da Saúde Coletiva 5 75

Gestão da Qualidade em Saúde 5 75

Novas tendências em consumo alimentar 5 75

Alimentação, saúde e comunicação 5 75



Metodologia

Como recursos metodológicos a serem empregados no curso podem-

se destacar os seguintes:

• Aulas expositivas (power point);

• Artigos Referenciais

• Orientação para pesquisa e produção

• Debates a partir de leituras de textos correlatos à área

• Aulas;

• Filmes;

• Palestras na WebSala (à critério da coordenação pedagógica)

Local do Curso

Estado da Florida

4300 Biscayne Blvd, Suite 203

Miami, Florida 33137
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Estado da Lousiana

3419 NW Evangeline Thruway. Ste

A-1. Carencro, LA 70520 

(Enterprise Business Center) 70507
ead



Público alvo

O programa é destinado aos profissionais, da área da Saúde e afins,

tais como: Nutricionistas, Médicos, Enfermeiros, Terapeutas, ou

qualquer profissional graduado que tenha objetivo de investigar temas

relacionados à Nutrição, dentro das linhas de pesquisa ou de pré

projeto aprovado.

LINHAS DE PESQUISA

1 – Nutrição em Oncologia

A linha de pesquisa objetiva capacitar o profissional nutricionista e demais profissionais da

área da saúde para atuação nas áreas de nutrição clínica com ênfase na oncologia em

âmbito hospitalar e ambulatorial, possibilitando a excelência no atendimento e

acompanhamento nutricional.

2- Nutrição em Obesidade

A linha de pesquisa objetiva oferecer a todos aqueles profissionais da saúde interessados

em uma formação específica, atual e rigorosa na prevenção e o tratamento do sobrepeso e

a obesidade, de uma óptica global e interdisciplinar, para facilitar a formação de equipes de

saúde capazes de abordar tanto a prevenção como o tratamento de forma global e

coordenada.
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PROGRAMA DE ESTUDOS
Metodologia Internacional UniLogos

Todo o sistema de ensino da Unilogos é baseado na Educação Ativa. Ao invés de simplesmente apresentar

problemas para novas propostas de solução, em acasos que envolvam as matérias, como no PBL, pautaremos

nosso sistema de ensino no tripé da educação ativa globalizada:

Estudo, Reflexão e Produção

“O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o 

que outras gerações fizeram.” — Jean Piaget

Com base em Piaget podemos compreender a necessidade de formar, desde já, uma mente voltada para a

pesquisa, para além do sistema passivo de estudo.

Todo o processo de estudo tem 3 bases – Metodologia Ativa

O Estudante deve organizar sua mente em um fluxo de aprendizagem que o conduz para fora do processo

“passivo” de ensino, assumindo o protagonismo de sua construção de capital intelectual:
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ESTUDO REFLEXÃO PRODUÇÃO
O estudo é considerado o ato,

processo de estudar; aplicação da

inteligência para compreender algo

que se desconhece ou de que se

tem pouco conhecimento.

Nesta metodologia o estudante

deve ler o material indicado sem a

influência do pensamento de um

professor ou tutor, para que possa ir

com sucesso para o 2º pilar

metodológico.

É recomendável que o estudante

busque desenvolver sua capacidade

autodidata lendo opiniões

diversificadas sobre o tema de

estudo.

Para isso deve usar todo o tipo de

pesquisa que estiver a seu alcance.

A reflexão é considerada a ação ou

efeito de refletir, de se desviar da

direção original. Meditação,

pensamento ou análise detalhada

sobre um assunto, sobre si próprio

ou sobre algum problema ou

sentimento.

A reflexão é atributo e pilar

fundamental deste processo de

aquisição de conhecimento.

Somente com reflexão saímos da

esfera de leitores para a esfera de

estudiosos.

Para cada tema proposta, após o

devido estudo, é preciso se refletir

sobre as opiniões e com isso formar

sua própria forma de entender e

expor tal entendimento.

A produção pode ser considerada a

maneira como se saber-fazer-poder

ciência; é a base para o

desenvolvimento e a superação das

barreiras intelectuais, a vitória de

um indivíduo por sob a dependência

de um pensamento dito como

formado, assim como sua

contribuição para a ciência de países

e regiões de um mesmo país; é o

veículo para a melhoria da

qualidade de vida dos habitantes de

um país.

A produção não é somente o que se

transfere para o papel, mas também

aquilo que se constrói em si mesmo,

como parte do meio onde vive e do

ser que é.

Esse pilar é formado através da

soma dos dois pilares anteriores.



TUTORIA

Cada aluno terá seu orientador acadêmico que se responsabilizará de

enviar os documentos internos de autorização para cada fase do

processo do curso de Mestrado.
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PARA O INGRESSO

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

saber:

• Ser graduado em Programa reconhecidos pelo MEC 

(apresentar diploma que comprovem a titulação);

• Carta de Intenções (Download site UniLogos)

• Possuir currículo lattes atualizado;

• Escolher a Linha de Pesquisa ou ter um pré-projeto de 

pesquisa que tenha aderência ao Programa de curso;

• Ter acesso a Internet; 

• Apresentar documentação completa e assinar o contrato 

de curso



VAGAS

Um número máximo de 100 candidatos serão admitidos.
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APLICAÇÕES

As inscrições para participação no PPGN estarão abertas 

semestralmente através do site www.unilogos.org

DURAÇÃO

24 meses para Mestrado

http://www.unilogos.org/
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CUSTO DO PROGRAMA de Mestrado

Promoção 2020

Taxa de matrícula: de R$ 500,00

24 parcelas de R$ 650,00,00 

R$ 1.000,00 referente à banca, para defesa da dissertação final de Mestrado.

Este valor deverá ser pago após o término das parcelas.

Você poderá optar ou não pelo registro nos Estados Unidos do diploma expedido no final do curso. Porém,

informamos que é através do registro que o diploma estará habilitado para ser submetido ao processo de

reconhecimento no Brasil. Caso tenha interesse no registro do diploma, deverão ser pagas as taxas de Notorie e

Apostille, que são despesas com serviço “cartorial” americano, no valor de R$ 5.600,00 podendo ser pago das

seguintes formas, a sua escolha:

– Parcelado em 24 vezes sem juros durante o curso;

– Parcelado em até 3 vezes no final do curso, sujeito à incidência de juros;

– À vista no final do curso.

Em qualquer hipótese essas taxas deverão ser pagas diretamente à UNILOGOS.

NOTA: O estudante que optar por não realizar o processo de autenticação de documentos deverá preencher

declaração constando que não possui interesse em tal procedimento assumindo as responsabilidades e

isentando a Universidade de qualquer ônus.



Corpo docente

Composto de Doutores com experiência e abalizada 

formação acadêmica
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Coordenação

Diretor Acadêmico: Prof. Dr. Bensson V Samuel, Ph.D

Diretor Coordenador: Prof. Dr. Gabriel Lopes, Ph.D

Correio eletrônico: contact@unilogos.org

mailto: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 e REconhecimento
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https://unilogos.org/sobre/credenciamento/
https://www.inqaahe.org/associate-members-list?page=3


Credenciamento:

“LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL - UNILOGOS® é

credenciada pelo Serviço de Credenciamento para Escolas,

Faculdades e Universidades Internacionais (ASIC). A

universidade conquistou o Status de Premier através da ASIC

por suas áreas de operação louváveis.

O credenciamento ASIC ajuda os alunos e pais a fazerem

uma escolha mais informada e também ajudará uma escola,

faculdade, universidade, provedor de treinamento ou

provedor de educação, a demonstrar ao corpo discente

internacional que são uma instituição de alta qualidade.

ASIC é reconhecida pela UKVI no Reino Unido, é membro do

CHEA International Quality Group (CIQG) nos EUA e está

listada em seu Diretório Internacional, é membro da BQF

(British Quality Foundation) e são membros institucionais da

EDEN (European Distance e Rede de E-Learning). ”

acreditação e REconhecimento
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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. S.A.U. – Sastra Angkor University, é totalmente reconhecida e

licenciada como uma “Universidade” pelo Governo Real do Camboja sob a

Licença nº 1496 SCN; também esta credenciada no Ministério do

Trabalho e Treinamento Vocacional e Ministério do Interior, Governo Real

do Camboja em 18 de setembro de 2013, e oferecem diplomas completos

como Negócios, Economia, Educação, Psicologia, Engenharia,

Computação e TI, etc. Diploma, BBA, MBA, PhD e Pós-Doutorado.

Os dados de Reconhecimento poder ser visualizados:

https://www.unilogos.education/academiccooperation

https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

Cooperação UNIVERSITARIA INTERNACIONAL
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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 Graduação 

6. Ficha de Matrícula

7. Contrato de Curso

Documentos para matrícula
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A equipe administrativa deste programa será realizada pelo

Grupo Educacional Unilogos®, uma empresa Brasileira

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nº

08.109.895/0001-09 e a Relação tributária será realizada

pelo CNPJ de Nº 33.328.861/0001-52

Nota: A empresa citada é contratada para a gestão

financeira do programa não se estendendo a mesma

qualquer atribuição de relação contratual ou de consumo.

Este programa de curso será executado exclusivamente pela

LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL, UNILOGOS através da

Cooperação Academica Internacional com a UC – City

University e a Sastra Angkor University.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
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Para se matricular neste curso você deve

seguir os seguintes passos:

COMO SE MATRICULAR?
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Acesse o Link: matricula.unilogos.org , preencha o formulário digital 

de Matricula anexando os documentos exigidos;

Vencida os “itens 1 e 2” o candidato receberá o contrato de curso, que 

deverá ser preenchido, assinado e scanneado em alta qualidade para 

homologação do departamento de matriculas;

A comissão avaliará o CV para decidir sobre a admissão do candidato;

Após a conclusão dos itens anteriores o departamento financeiro enviará

o boleto para pagamento inicial; 

Itens cumpridos o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem é 

liberado

matricula.unilogos.org


Acesse

www.unilogos.org 
E solicite a sua matrícula

suae quisque fortuna faber est


