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Curso EAD relacionados ao curso de Nutrição

Sobrepeso e obesidade
Abordagem do Sobrepeso e Obesidade na Atenção Primária em Saúde
Universidade Federal de Santa Catarina
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45782

Inscrição para Webnários do Núcleo de Estudos em Obesidade e Comportamento Alimentar
(NEOCA)
Unipampa/Campus Uruguaiana.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9VTBMHshhcRESMStK6MYSa8Zmgur37IARX2
EB0yTozwTSQ/viewform
Curso Obesidade Infantil / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Obesidade-Infantil-%7B47%7D-60-horas-.html
Nutrición y obesidade: control de sobrepeso
https://www.coursera.org/learn/nutricion-obesidad-sobrepeso

Habilidades culinárias/técnica dietética/gastronomia
Curso Aproveitamento dos Alimentos / 50 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Aproveitamento-dos-Alimentos-%7B47%7D50-horas--.html
Curso Métodos de Conservação de Alimentos / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-M%E9todos-de-Conserva%E7%E3o-deAlimentos-%7B47%7D-60--horas--.html

Culinária e Nutrição infantil
https://www.coursera.org/learn/childnutrition
Conhecimento na taça: degustação de vinhos e espumantes
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=43
Science & cooking: from haute cuisine to soft matter Science (chemistry)
https://www.edx.org/course/science-cooking-from-haute-cuisine-to-soft-matter
Bebidas: conceitos e tipos
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=152
Panificação
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=152

Nutrição para gestantes e lactentes
Promoção do ganho de peso adequado na gestação
Universidade Federal de Santa Catarina
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45881

Curso Aleitamento Materno / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Aleitamento-Materno-%7B47%7D-60-horas-.html

Alimentos e alimentação
Curso Alimentação Vegetariana / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Alimenta%E7%E3o--Vegetariana-%7B47%7D60-horas-.html
Curso Técnicas para uma Alimentação Saudável / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-T%E9cnicas-para-uma-Alimenta%E7%E3oSaud%E1vel-%7B47%7D-60-horas--.html

Stanford Introduction to food and health
https://www.coursera.org/learn/food-and-health

Saúde Pública
Reconhecendo o sobrepeso e a obesidade no contexto da Atenção Primária à Saúde
Universidade Federal de Santa Catarina
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45811

Governança em Segurança Alimentar e Nutricional
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=74

Gestão de restaurantes
Gestión de las empresas de alimentación y bebidas
https://www.coursera.org/learn/empresas-alimentos-bebidas

Avaliação Nutricional
Curso Avaliação Nutricional / 55 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Avalia%E7%E3o-Nutricional-%7B47%7D-55horas--.html

Alimentação escolar
Alimentação saudável na escola
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=28
Alimentação saudável e sustentável na escola
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=152

Educação alimentar
Curso Educação Alimentar / 55 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Educa%E7%E3o-Alimentar-%7B47%7D-55horas-.html

Nutrição clínica
Curso Nutrição Clínica / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Nutri%E7%E3o-Cl%EDnica-%7B47%7D-60horas-.html
Nutrition and cancer
https://www.edx.org/course/nutrition-and-cancer
Nutrtion and health: macronutrients and overnutrition
https://www.edx.org/course/nutrition-and-health-macronutrients-and-overnutrit
Nutrtion and health: micronutrients and malnutrition
https://www.edx.org/course/nutrition-and-health-micronutrients-and-malnutriti
Nutrtion, heart disease and diabetes
https://www.edx.org/course/nutrition-heart-disease-and-diabetes
Nutrtion and health: human microbiome
https://www.edx.org/course/nutrition-and-health-human-microbiome

Nutrição esportiva
Curso Suplementação Nutricional para Atletas / 60 horas
http://www.cursosonlinesp.com.br/item/Curso-Suplementa%E7%E3o-Nutricional-paraAtletas-%7B47%7D-60-horas.html

Science of exercise
https://www.coursera.org/learn/science-exercise
Nutrition, exercise and sports
https://www.edx.org/course/nutrition-exercise-and-sports

Higiene e boas práticas
Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária em parceria com a Enap e Universidade Federal de
Santa Catarina. (12h).
Acesso através do link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287

Boas Práticas nos Serviços de Alimentação.
SEBRAE. (40h).
Acesso através do link: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/bpsaboas-praticas-nos-servicos-de-alimentacao,d470b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

Microbiologia de Alimentos.
Eskada - cursos abertos da UEMA. (não informa carga horaria).
Acesso através do link: https://eskadauema.com/course/view.php?id=29

Como comprar bem e de bons fornecedores.
SEBRAE. (2h).
Acesso através do link: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/comocomprar-bem-e-de-bons-fornecedores,0101b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
Nutrition and health: food risks
https://www.edx.org/course/nutrition-and-health-food-risks

Habilidades acadêmicas
Falar em público
Oratória e apresentação em público
Prime Cursos (35h)

Acesso através do link: https://www.primecursos.com.br/oratoria-e-apresentacao-empublico/

Como enfrentar o medo de se apresentar em público?
ESPM (Live EAD): Aulas online grátis por webconferencia. Inicio 08.05 das 16 - 18h. Acesso
através do link: https://www.espm.br/educacao_continuada/falar-em-publicodesenvolvimento-de-roteiro-e-performance/

Escrever
7 Lições para a produção de textos
IFSP (não informa carga horaria).
Acesso através do link: http://mooc.ifsp.edu.br/course/producaodetextos/intro

Redação cientifica com competência informacional e tecnologia
IFSP. (não informa carga horaria)
Acesso através do link: http://mooc.ifsp.edu.br/course/redacao-cientifica-com-tecnologialaletec/intro

Curso: Escrita Cientifica: Produção de artigos de alto impacto
USP. (não informa carga horaria – curso pago, mas os vídeos estão disponíveis)
Acesso através do link: http://eaulas.usp.br/portal/search.action# (buscar: escrita científica)

Ler
Leitura inteligente
Learncafe (4h).
Acesso através do link: https://www.learncafe.com/cursos/leitura-inteligente

Leitura e produção de textos acadêmicos
UFRB (68h).
Acesso através do link: https://avaacademico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2

Introdução ao texto acadêmico
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=72

Pesquisa científica/metodologia científica
Introdução à pesquisa cientifica
UNESP. (não informa carga horaria)
Acesso através do link: https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/304-ipc

Metodologia da Pesquisa cientifica: fundamentos teóricos
UNESP. (não informa carga horaria)
Acesso através do link: https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/307mpcft

Metodologia da Pesquisa
Fiocruz. (30h)
Acesso através do link: https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/metodologia

Normas ABNT aplicadas a trabalhos acadêmicos
UFRB (20h).
Acesso através do link: https://avaacademico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2

Curso sobre TCC e projetos
https://proex.uergs.edu.br/cursos-e-eventos/tcc

Mídias
Como produzir vídeos com celulares e tablets
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=45

Moodle para alunos – 2ª ed.
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=76

Office (Word, Excel, Power Point)
Desenvolvimento de apresentações com slides (Power Point)
PoCA UFScar (5h).
Acesso através do link: https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=4

Pacote office
Prime cursos (50h).
Acesso através do link: https://www.primecursos.com.br/pacote-office/

Cursos em várias áreas da Nutrição
http://www.cursosonlineeduca.com.br/departamentos/Nutri%E7%E3o/
O Learncafe oferece mais de 20 cursos online grátis com certificado. Escolha o seu curso grátis
online abaixo e comece a estudar agora mesmo. Nossos cursos gratuitos são isentos de taxas,
com a disponibilidade da compra do certificado de conclusão.
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/saude/nutricao
Separamos nessa categoria os melhores cursos Cursos de Nutrição Online para você se
especializar, nessa área que é fundamental não só para sua carreira como para sua vida.
https://certificadocursosonline.com/categoria/nutricao/
Cursos IPED
https://www.iped.com.br/cursos-gratis/nutricao
Coursera: Plataforma que reúne cursos de universidades ao redor do mundo.
https://www.coursera.org/
Site EaD
https://loja.ead.br/curso-gratis
UFRGS(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)- LUMINA- vários cursos livres
https://lumina.ufrgs.br/course/
Universidade de Harvard
Cursos livres de diversas áreas do conhecimento
https://www.edx.org/school/harvardx

IFF (Instituto Federal Farroupilha)
Muitos cursos livres em diversas áreas
https://moodle. Ifrs.edu.br/index.php?categoryid=38
FGV( Fundação Getúlio Vargas)
Cursos na área executiva e competências Transversais
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online
EdX- Plataforma criada pelas universidades de Harvard e MIT (Massachussets Institute of
Technology)
https://www.edx.org/course/?subject=nutrition

