
NUTRIÇÃO

Campus Maricá



Campus Maricá

universidadedevassouras.edu.br/campusmarica



CONTEÚDO

OS PRINCIPAIS MARCOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO......5

APRESENTAÇÃO......................................................................4

QUAL O PAPEL DO NUTRICIONISTA ?...................................7

MERCADO DE TRABALHO.................................................... 14

PERFIL DO PROFISSIONAL .................................................. 15

O CURSO ...............................................................................16

Campus Maricá



APRESENTAÇÃO4

Campus Maricá

 Boa leitura!

 Atualmente, a sociedade tem demonstrado cada vez mais interesse em um 
estilo de vida saudável. A alimentação saudável é o direito humano a um consumo 
alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos. E a 
alimentação adequada se dá em função do consumo de alimentos, não somente dos 
nutrientes, baseada em práticas alimentares que tenham significado social e cultural.

 Consegue garantir a qualidade do que vai ser consumido, seleciona os 
fornecedores e alimentos, supervisiona a sua preparação, observando as condições 
no processo de estoque e conservação das matérias-primas, além de ter o pleno 
conhecimento do metabolismo e da necessidade dos indivíduos.

 Neste e-book, que preparamos com carinho para você, trouxemos algumas 
destas respostas, além de lhe apresentar os diferenciais do Curso de Nutrição da 
Universidade de Vassouras, e as razões pelas quais você não pode perder a 
oportunidade de fazê-lo.

Organizadoras: Profª Drª Nayara Peixoto Silva e Profª Drª Gabriela Câmara Vicente 

 Neste sentido, o Nutricionista tem um papel fundamental para a melhoria do 
estilo de vida, pois este profissional tem o objetivo de contribuir para a promoção, 
preservação e recuperação da saúde do homem por meio da alimentação, ou seja, 
estuda a relação do homem com o alimento para preservar a sua saúde. 

 Ficou curioso para saber mais sobre a Nutrição? Quer entender um pouco mais 
sobre as áreas de atuação, o mercado de trabalho do Nutricionista e o nosso curso ? 



OS PRINCIPAIS MARCOS 
HISTÓRICOS DA PROFISSÃO 
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Criação do 1° curso de Nutrição 
no Brasil pela Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo, designado pelo 
Serviço de Alimentação da 
Previdência Social (órgão ligado 
ao Ministério do Trabalho)

Reconhecimento do Curso de 
Nutrição como um curso de 
nível superior pelo Conselho 
Federal de Educação – CFE

Em 31 de agosto foi fundada a 
Assoc iação  Bras i l e i ra  de 
Nutricionistas – ABN*. Por esta 
razão, o Dia Nacional do 
Nutricionista é comemorado 
nesta data

Portar ia do Ministér io da 
Educação fixa o pr imeiro 
currículo mínimo de matérias e  
o tempo de conclusão de 3 
anos**

O Ministério da Educação 
estabelece para os cursos de 
Nutrição uma duração de 
quatro anos, divididos em oito 
semestres

Regulamentação da profissão 
Nutricionista (Lei n° 5.276/67)

** Até o ano de 1964 os Cursos de Nutrição tinham a duração de um ano, em tempo integral e dividido em quatro períodos.

* A ABN foi substituída pela Federação Brasileira de Nutricionistas e atualmente é conhecida como Associação Brasileira de Nutrição – 
ASBRAN. Uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem como objetivo proporcionar formação e aperfeiçoamento profissional por 
meio de promoção de eventos, cursos, publicações e outras providências.
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Criados dos Conselhos Federal e 
Regionais de Nutricionistas, com 
a  fi n a l i d a d e  d e  o r i e n t a r , 
disciplinar e fiscalizar o exercício 
profissional* 

O Ministério da Saúde inclui os 
Nutricionistas na categoria 
funcional de Sanitaristas do 
grupo de Saúde Públ ica  - 
Decreto nº 83.928/1979

Aprovada a Lei nº 8.234/91 que 
r e g u l a m e n t a  o  e x e r c í c i o 
profissional do Nutricionista e dá 
outras providencias, revogando a 
antiga Lei nº 5.276/67.

Conselho Federal de Nutricionista 
(CFN) edita a Resolução nº380 
que define as áreas de atuação dos 
nutricionista e suas atribuições

Curso de Nutrição no Brasil 
completa 80 anos, tornando-se 
u m  c u r s o  c o m  a i n d a  m a i s 
notoriedade e importância nas 
práticas de promoção, prevenção 
e restauração da saúde dos 
indivíduos e da coletividade   

Criada a Resolução nº600, que 
estabelece as seguintes áreas de 
atuação: Nutrição em Alimentação 
Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição 
no Esporte e Exercício Físico, 
Nutrição em Saúde Coletiva, 
Nutrição na Produção, Indústria e 
Comércio Alimentar, Marketing e 
Nutrição no Ensino, Pesquisa e 
Extensão, revogando documento 
anterior editado em 2005 
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Aqui você escreve 
a sua história 
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7QUAL O PAPEL DO NUTRICIONISTA ?
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 Quer saber mais sobre as estas, além de outras áreas de atuação do 
Nutricionista ? Confira os demais tópicos do nosso e-book. 

 A Nutrição é a ciência que estuda a relação entre os alimentos e a condição de 
doença ou bem-estar do homem. Portanto, a alimentação e a nutrição do indivíduo 
configuram-se como eixos centrais do trabalho do Nutricionista. 
 Partindo desse pressuposto, as mudanças epidemiológicas e nutricionais, 
caracterizadas pelo aumento dos agravos à saúde e a qualidade de vida, promovem, 
cada vez mais, notoriedade e valorização a esta profissão. 
 As múltiplas possibilidades de atuação demonstram a versatilidade do 
profissional capaz de atuar na assistência a indivíduos e/ou coletividade, sadios e/ou 
enfermos (em âmbito hospitalar ou ambulatorial), exercendo atividades que superam 
a conhecida prescrição dietética. Sua capacitação lhe permite explorar habilidades 
envolvidas nas áreas de educação, pesquisa, gestão e gerência em um mercado 
dinâmico, e que possibilita a importante interação com demais profissionais.
 Numa exemplificação, é um equívoco restringir a atuação do Nutricionista 
apenas na elaboração de dietas balanceadas. Afinal, esta é uma de suas atribuições, 
mas não a única: o Nutricionista tem o dever de assegurar a qualidade dos produtos 
consumidos. Em um outro exemplo, podemos citar a atuação do Nutricionista no 
setor industrial, cuja verificação da quantidade de nutrientes de um produto e a 
elaboração da tabela nutricional, presente nos rótulos dos alimentos, também é de 
sua responsabilidade. 
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Nutrição em Alimentação Coletiva 

 Neste campo de atuação o Nutricionista pode trabalhar nos seguintes locais: 
hotéis, unidades prisionais, hospitais, spa, instituições de longa permanência para 
idosos (ILPI), alimentação escolar, restaurantes comerciais e similares e buffet de 
alimentos.

 Compete ao nutricionista planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os 
serviços de alimentação e nutrição; realizar assistência e educação alimentar e 
nutricional à coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas 
e privadas.



9Nutrição Clínica

Campus Maricá

 Neste campo de atuação o Nutricionista pode trabalhar nos seguintes locais: 
hospitais, clínicas de saúde, consultório particular, banco de leite humano, lactário, 
equipe multidisciplinar em terapia nutricional, home care, spas e clínicas de estética.
 Compete ao nutricionista prestar a assistência nutricional e dietoterápica; 
promover educação nutricional; prestar auditoria, consultoria e assessoria em 
Nutrição e Dietética; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; 
prescrever suplementos nutricionais; solicitar exames laboratoriais; prestar 
assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição à coletividades e 
indivíduos, sadios e enfermos, em instituições públicas e privadas. 
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Nutrição em Saúde Coletiva

 Compete ao nutricionista organizar, coordenar, supervisionar e avaliar os 
serviços de Nutrição; prestar assistência dietoterápica e promover a educação 
alimentar e nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 
instituições públicas ou privadas, em consultório de nutrição e dietética; atuar no 
controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios; participar de inspeções 
sanitárias.
 Neste campo de atuação o Nutricionista pode coordenar as Políticas Públicas 
de Saúde e Programas Institucionais, atuar na Atenção Básica em Saúde e na 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e na Fiscalização do Exercício Profissional.                                                                                                                                                    

*Dados Vigitel Brasil



11Nutrição Esportiva

 Compete ao nutricionista prestar assistência nutricional e dietoterápica aos 
praticantes de atividade física, atletas de alto rendimentos e equipes das diferentes 
modalidades esportivas para adequada performance; promover educação 
nutricional; prescrever suplementos nutricionais; solicitar exames laboratoriais; 
prestar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição.

Campus Maricá



Nutrição na Cadeia de Produção, 
Indústria e Comércio de Alimentos
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 Compete ao nutricionista elaborar informes técnico-científicos; gerenciar 
projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios; prestar assistência e 
treinamento especializado em alimentação e nutrição; controlar a qualidade de 
gêneros e produtos alimentícios; atuar em marketing e desenvolver estudos e 
trabalhos experimentais em alimentação e nutrição; proceder a análises relativas ao 
processamento de produtos alimentícios industrializados; e prestar auditoria, 
consultoria e assessoria em nutrição e dietética.                                                                                                                                                
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13Nutrição no Ensino, Pesquisa e Extensão

 Compete ao nutricionista dirigir, coordenar e supervisionar Cursos de 
Graduação e/ou Pós-Graduação em Nutrição; planejar, coordenar, supervisionar e 
avaliar estudos dietéticos; lecionar disciplinas profissionais dos Cursos de Nutrição e 
das disciplinas de Nutrição e Alimentação nos demais cursos de graduação da área de 
saúde e outras afins; realizar estudos e trabalhos experimentais em alimentação e 
nutrição

Campus Maricá



MERCADO DE TRABALHO14

 O papel do nutricionista é cada vez mais importante no cenário atual. Por isso, 
podemos dizer que o mercado de trabalho é promissor no Brasil, oferecendo diversas 
oportunidades de atuação. Para o exercício da profissão, é obrigatório o diploma de 
graduação no Curso de Nutrição e o registro no Conselho Regional de Nutricionistas 
(CRN) da região em que o profissional mora ou deseja trabalhar. O piso salarial varia 
nos 26 estados brasileiros, conforme a tabela de honorários da Federação Nacional 
de Nutricionistas ou as recomendações do sindicato local. 
 Conforme dados do ano de 2019, existem cerca de pouco mais de 145 mil 
profissionais (dados 2º semestre de 2019) distribuídos nas diferentes áreas de 
atuação:
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15PERFIL DO PROFISSIONAL

Ÿ Ter uma boa capacidade de comunicação e escuta, tanto pela relação com outros 
profissionais quanto no atendimento aos clientes e pacientes. O Nutricionista 
precisa compreender com clareza os objetivos e as restrições em cada caso para 
oferecer um auxílio valioso. Da mesma forma, deve saber transmitir orientações de 
forma nítida e acessível. Isto aumentam as chances de um tratamento bem-
sucedido e a sua continuidade; 

Ÿ Como todo profissional de saúde que lida com seres humanos, é necessário ter 
empatia, responsabilidade e respeito com o próximo.

Ÿ Independente de seu ambiente de trabalho, será necessário lidar com pessoas e ter 
a capacidade de trabalhar em grupo. Frequentemente o profissional atua em 
equipes multidisciplinares;

Além dos conhecimentos adquiridos no Curso de Graduação e na educação 
continuada, o nutricionista deve reunir outras habilidades que auxiliam no sucesso 
profissional.

Ÿ Estar aptos a tomar iniciativas, para serem gestores ou líderes. Atualização 
constante sobre as legislação profissionais e a compreensão dos avanços 
científicos na área, também, são fundamentais;

Campus Maricá



O CURSO 16

 Nossos alunos contam com uma grande qualidade em infraestrutura, corpo 
docente qualificado, experiente e composto quase que em sua totalidade por 
doutores, além, é claro, do renome e a tradição de uma Instituição de Ensino Superior, 
reconhecida pelo seu comprometimento com o ensino de excelência.   

 Ao longo do curso são adotados diferentes metodologias ativas que 
proporcionam ao estudante a aplicação dos conhecimentos teóricos aprendidos em 
sala de aula em vivências práticas que o preparam para o mercado de trabalho 
empreendedor e em plena expansão. 
 O curso presencial é composto por 8 semestres, configurando um tempo 
mínimo de formação em 4 anos, e estruturado de forma que, inicialmente, o aluno 
adquire conhecimentos inerentes as Ciências Biológicas e da Saúde, compondo um 
ciclo básico com disciplinas como: Anatomia Humana, Biologia Molecular e Celular, 
Histologia e Embriologia, Imunologia e demais disciplinas que fornecem uma 
estrutura fundamental aos conhecimentos específicos da Nutrição, que são 
ministrados posteriormente. Nesta etapa, nossos alunos entram em contato com as 
diferentes áreas de atuação do Nutricionista, embasado no desenvolvendo de 
estágios curriculares obrigatórios em 3 diferentes tipos de atuação (clínica, social e 
em Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN) possibilitando ao aluno a experiência 
necessária para a tomada de decisão na carreira profissional.  

 O curso de Nutrição da Universidade de Vassouras promove uma formação 
generalista, humanista e crítica, preparando o estudante para atuar nas diversas áreas 
da profissão determinadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas e embasados 
pelos princípios éticos. 

Campus Maricá



FALE COM O COORDENADOR

e-mail:
coordnutricao.marica@universidadedevassouras.edu.br

celular (whatsapp):
(21) 99015-4055
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universidadedevassouras.edu.br/campusmarica
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