XXVIII

Curso

de

Capacitação

em

Obesidade Infanto-juvenil da ABRAN

Seguem abaixo os dados referentes ao XXVIII Curso de Capacitação em
Obesidade Infanto-juvenil da ABRAN, que será ministrado pelo Prof. Carlos
Alberto Nogueira-de-Almeida.
Trata-se de um curso com carga horária de 4 horas-aula, que capacita o
médico a atender integralmente crianças e adolescentes com obesidade,
incluindo-se a montagem do plano alimentar.

DATA: Nesse ano o curso será oferecido duas vezes, para que você possa escolher
aquela data que melhor se adapte às suas necessidades:


Dia 25 de maio de 2018, das 19:30 às 23:30 horas



Dia 30 de junho de 2018, das 19:30 às 23:30 horas

LOCAL: Fundação Dom Cabral, Av. Dr. Cardoso de Melo, 1184. Vila Olímpia, São Paulo,
SP, décimo andar, no mesmo local em que estará ocorrendo o Curso Nacional de
Nutrologia da Abran.

PONTUAÇÃO: Fornece pontuação para a prova de Título de Nutrologia (ABRAN) e para
Título de Área de Atuação em Nutrologia Pediátrica (ABRAN/SBP). O certificado emitido
pela ABRAN será entregue ao final do curso.

VAGAS: Como se trata de um curso de capacitação, o número de vagas é limitado, sendo
que o preenchimento se dará por ordem de chegada das inscrições. Este Curso de
Capacitação somente será realizado com um número mínimo de 5 alunos.

MATERIAL FORNECIDO AOS ALUNOS: a inscrição no curso dá direito:
- à participação nas atividades, perfazendo 4 horas aula;
- a uma apostila colorida, encadernada em espiral, contendo os slides usados no curso;
- a uma mídia digital com artigos científicos, tabelas, gráficos e manuais para estudo
posterior;
- a um voucher que dá ao portador a oportunidade de adquirir o software Nutro 2.0
completo, com licença de uso permanente, por R$ 860,00. Para saber mais sobre o
software, acesse o link: http://www.nutro20.com.br
OBS: NÃO SERÁ CONCEDIDO DESCONTO AOS PARTICIPANTES QUE JÁ POSSUAM
OS SOFTWARES NUTRO 1.0 OU NUTRO 2.0.

INVESTIMENTO:
O preço total do curso, incluindo aulas, apostila, CD e software, é R$ 954,00 (novecentos
e cinquenta e quatro reais).

PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (DOC/TED)
Efetuar depósito na conta da Clínica Nutre:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4442
CONTA: 13001300-4
CNPJ: 12.962.883/0001-08
EM NOME DE: CLINICA NUTRE - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Enviar por email (dr.nogueira@me.com) o comprovante do depósito digitalizado

Caso necessite de informações adicionais, escreva ou ligue para o Dr. Carlos Nogueira
(email: dr.nogueira@me.com e telefone 16 99221 7498).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: COMO EXISTEM DESPESAS QUITADAS
ANTECIPADAMENTE, UMA VEZ EFETIVADA A INSCRIÇÃO, ELA NÃO
PODERÁ SER CANCELADA E NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS.

As notas fiscais serão encaminhadas automaticamente através do sistema online da Nota
Fiscal Ribeirãopretana diretamente para o email fornecido no ato da inscrição.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Para se inscrever, acesse o link abaixo e preencha todos os campos:
https://goo.gl/forms/mDsunPdUgIAbegbm2

PROGRAMA DO CURSO










Considerações iniciais
Diagnóstico
Diagnóstico das comorbidades
Classificação
Tratamento dietoterápico
Atividade física
Aspectos psicossociais
Tratamento farmacológico
Tratamento das comorbidades

Um abraço
Carlos Alberto Nogueira de Almeida
www.clinicanutre.com

