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                        PRIMEIRA TURMA DE 
    PÓSGRADUAÇÃO EM QUIROPRAXIA 
      Visando a necessidade do curso em Manaus, a Bio Cursos 
anuncia que dará início a 1ª turma de Pós-Graduação em 
Quiropraxia, que acontecerá nos dias 13 e 14 de Setembro de 
2019, tendo como objetivo preparar, capacitar e formar 
graduados na área da sioterapia para o exercício de excelência 
em Quiropraxia, com a nalidade de atuarem com competência e 
qualicação na prestação de serviços e docência, promovendo 
assim,assim, a elevação do padrão de qualidade com a vivência de 
novos métodos e técnicas na área, garantindo também um 
atendimento personalizado para um público cada vez mais 
exigente.
   Nossa Pós-Graduação oferece aos prossionais locais um 
programa completo de disciplinas voltadas ao estudo da 
Quiropraxia, disponibilizando treinamentos teóricos e práticos, 
de forma objetiva, intensiva e prática, dando ao prossional 
segurança e habilidade manual para tratar as disfunções 
biomecânicas da coluna vertebral, qualicando-os a atuarem 
plenamente neste vasto mercado.
      As inscrições poderão ser realizadas no site: 
portalbiocursos.com.br ou através dos números: (92) 3584-0031.

2ª TURMA DE PÓSGRADUAÇÃO 
EM TERAPIA INTENSIVA EM 

SANTARÉM  PA
      Após o grande sucesso da primeira turma, a Bio Cursos anuncia a 
segunda turma de Pós-Graduação em Terapia Intensiva em Santarém, 
no Pará, que iniciará nos dias 13 e 14 de setembro e tem como principal 
objetivo abordar as bases diagnósticas e terapêuticas da medicina e 
sioterapia intensiva, introduzindo os prossionais da área da saúde 
nos temas mais relevantes desta especialidade, com enfoque em 
aspectos diagnósticos e terapêuticos, possibilitando a interação entre 
dodocentes e alunos durante as aulas.
   Segundo o Coordenador da Pós em Terapia Intensiva, João Paulo 
Ribeiro, “A Pós terá o mesmo perl que a da capital amazonense, 
abrangendo temas importantes e professores renomados, oferecendo 
assim, uma visão ampla dos diferentes campos da Terapia Intensiva 
com foco na atuação do sioterapeuta, proporcionando aprendizado 
teórico, sendo um importante instrumento de atualização para os 
prossionais que atuam na área, Finaliza o coordenador.
      O grande diferencial do Curso de Pós-Graduação está na dupla 
certicação que possibilita ao aluno o diploma de especialização na 
área mais certicados extras de extensão.

        Em parceria com a Bio Cursos e Bio Store, a Bel Col Cosméticos traz para 
Manaus a 4ª Edição do Intercâmbio Bel Col de Capacitação Estética, que 
acontecerá no dia 18 de Agosto de 2019, das 09:00 às 17:00h, na sede da Bio 
Cursos, localizada na Rua Rio Javari, 10, Vieiralves.
        O evento será voltado para prossionais e alunos da área da estética, 
como: esteticistas, dermatologistas, biomédicas, dentistas com atuação na 
estética e sioterapeutas dermato funcional e disponibilizará certicados com 
carga horária, apostila de protocolo e sorteios de brindes e produtos. Mayte 
Bertolacini, coordenadora do departamento técnico educacional da Bel Col 
Cosméticos, e também Esteticista Cosmetóloga, com Pós-Graduação em 
Docência do Ensino Superior, é quem ministrará o Intercâmbio.
                      As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas na sede da Bio 
Cursos. Para acadêmicos o investimento será de R$60,00, para alunos e 
ex-alunos de Pós Graduações da Bio Cursos R$ 70,00 e para prossionais R$ 
100,00, onde será revertido em produtos Bel Col. Para mais informações, ligue: 
(92) 3584-3830 / (92) 3584-3810 / 99209-3119.

4ª EDIÇÃO DO INTERCÂMBIO BEL COL 
DE CAPACITAÇÃO ESTÉTICA

4ª EDIÇÃO DO INTERCÂMBIO BEL COL 
DE CAPACITAÇÃO ESTÉTICA

    Conhecida como o estudo da relação entre o homem e seu ambiente 
de trabalho, a ergonomia designa o conjunto de disciplinas cujo principal 
objetivo é estudar a organização do trabalho no que envolve homens e 
máquinas, desenvolvendo e aplicando técnicas que possam adapta-lo ao 
seu ambiente de trabalho, visando sempre o bem-estar e com isso, 
rendimento. 
        Em virtude do signicativo número de afastamentos e acidentes do 
trabalho ocorridos em diversas organizações nacionais e multinacionais, um 
grande número de acidentados e com incapacidades funcionais são 
provenientes da não objetivação ergonômica. Assim como inúmeras perdas 
no processo e má projetações de produto também o são. Com isso, as 
organizações vêm enfrentando uma triste realidade: um número crescente 
de afastamentos, de indenizações, absenteísmo, descontrole por parte dos 
depadepartamentos de recursos humanos, saúde e segurança do trabalho, e que 
consequentemente acarreta em prejuízo, perda de moral e produtividade. 
    A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao longo do tempo, 
causam diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do 
trabalhador, impossibilitando, muitas vezes, que permaneça executando a 
mesma função em decorrência, por exemplo, de uma deciência motora. Por 
esta razão, o trabalho em ergonomia é desenvolvido por vários 
prossionais, como engenheiros, arquitetos, médicos, sioterapeutas, 
psicólogos, administradores, entre outros prossionais. 

A IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS 
DA ERGONOMIA NO TRABALHO
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