
 

 

  

Curso CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 
COMUNITÁRIA E SAÚDE PÚBLICA 

 

Código: PGNCSP01 

Coordenação Professora Doutora Cidália Daniela Dionísio de Almeida Pereira| ESSLei 

Descrição 

 
A alimentação e a nutrição constituem preceitos básicos para a promoção e a proteção da saúde 
que são resultado da união harmoniosa destes dois requisitos que, constituindo etapas de significado 
e ação diferentes, não deixam de estar correlacionadas entre si garantindo ao indivíduo a completa 
função orgânica, a plenitude do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade 
de vida. Do ponto de vista da saúde pública, os problemas nutricionais variam desde a obesidade à 
insegurança alimentar, devendo ser abordados em contextos familiares, sociais e governamentais. 
Neste sentido, é fundamental identificar as áreas prioritárias de intervenção, de modo a delinear 
planos de intervenção adequados, no âmbito da nutrição comunitária, nomeadamente em 
populações com necessidades especiais (grávidas, crianças, adolescentes ou idosos, por 
exemplo), com aplicações que estão estreitamente associadas à prevenção de várias doenças e 
promoção da saúde dessas comunidades. 
O Programa da Pós-Graduação em Nutrição Comunitária e Saúde Pública visa proporcionar 
conhecimentos e competências a académicos e profissionais que se dedicam à promoção da 
saúde e prevenção da doença em comunidades e populações. 

Objetivos 

 

 A formação avançada em nutrição comunitária e em saúde pública de profissionais nas áreas 
da dietética, nutrição e afins. 

 Atualização científica e tecnológica, ao abrigo das diretrizes e regulamentação europeia e 
mundial, de profissionais das áreas da dietética, nutrição e afins. 

 Capacitação de profissionais das áreas da dietética, nutrição e afins, para a aplicação das 
boas práticas e de regulamentação e procedimentos normativos específicos, associados à 
restauração e nutrição comunitária, bem como, à nutrição em populações especiais. 

 Capacitação de profissionais das áreas da dietética, nutrição e afins, para o desenho, 
desenvolvimento e monitorização de estudos de epidemiologia nutricional comunitária, tanto de 
carácter coletivo, como afetos a populações específicas. 

 Promoção da saúde pública nas suas mais diversas vertentes de formação, educação e de 
intervenção junto das populações. 

Destinatários 

 Licenciados em áreas de saúde; titulares de curso superior que possuam formação ou 
experiência profissional relevante para a integração na Pós-graduação; titulares de grau 
académico superior estrangeiram que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau 
de licenciado em área considerada relevante, pelo órgão competente. 

Duração 380 Horas Totais 

ECTS 45 créditos 

Metodologia e 
Avaliação 

• Para obterem aprovação no curso, os estudantes terão de conseguir aprovação a todas as 
unidades curriculares de acordo com a secção V do Regulamento Geral da Formação Graduada e 
Pós-Graduada do Instituto Politécnico de Leiria e Regimes Aplicáveis a Estudantes em Regimes 
Especiais (disponível na página do IPLeiria e da ESSLei). 
• Aos estudantes que terminem a pós-graduação com aproveitamento será emitido um 
certificado comprovativo das competências adquiridas pelo Instituto Politécnico de Leiria. 

Docentes 
Os docentes da Pós-graduação serão Docentes da ESSLei e convidados com experiência na área 
da Nutrição Comunitária e Saúde Pública e nas áreas afins afetas ao plano de estudos. 

Estrutura curricular e 
plano de estudos 

 
De acordo com o Despacho n.º9460 de 2015. 

Calendarização 

As aulas decorrerão ao longo de um semestre letivo às sextas-feiras (das 17h00 às 21h00) e aos 
sábados (das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00), de 17 de novembro de 2017 a 31 de março 
de 2018. 

. O curso terá componentes letivas em B-learning. 

Inscrição / 
Candidaturas 

O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre o dia 01 de agosto a 
13 de outubro de 2017 . As candidaturas devem ser feitas on-line em candidaturas.ipleiria.pt 

Taxa de Inscrição / Candidatura: 60,00€ 

 

 



 

 

 

Publicitação dos 
Resultados 

 

25 de outubro de 2017 

Prazo de Reclamação De 25 a 31 de outubro de 2017 

Requisitos mínimos 

 Licenciados em áreas de saúde; 
 Titulares de curso superior que possuam formação ou experiência profissional relevante para a 

integração na Pós-graduação; 
 Titulares de grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os 

objetivos do grau de licenciado em área considerada relevante, pelo órgão competente. 

Documentos para 
Candidatura 

 Curriculum Vitae em modelo Europass, disponível em (www.esslei.ipleiria.pt ; 

 Fotocópia do Certificado de Habilitações; 

 Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 

 Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 

Vagas 30 Vagas (O curso só funciona com o mínimo de 15 formandos) 

Matrículas e Propinas 

 A matrícula decorrerá de 30 de outubro a 10 de novembro de 2017. 
 Propinas: 2000€ (*desconto de 10% para a Comunidade Académica IPLeiria, Alumni) + 

seguro escolar obrigatório (€2,50). 
 O pagamento pode ser efetuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações, 

de acordo com plano de pagamentos aprovado. 
 Possibilidade de inscrição em unidades curriculares isoladas, carecendo de autorização 

prévia da Direção da Escola, com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de 
emolumentos em vigor no IPLeiria. 

 *Para obtenção do desconto deve requerer nos serviços académicos e apresentar 
comprovativos. 

Informações 

Escola Superior de Saúde de Leiria 
Tel: 244 – 845 300 | e-mail: esslei@ipleiria.pt 
Serviços Académicos 

Campus 2 (IPL) 
Ed. B - R/C Esq. | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 
2411-901 Leiria Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 
|sa.campus2@ipleiria.pt www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 
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