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Personal Diet 
 

 

O curso intensivo de Personal Diet tem como objetivo qualificar o nutricionista para atuar como facilitador em relação a 
alimentação apropriada, com base em realização de orientação nutricional, proposta de intervenções sobre o comportamento 
alimentar e de consumo, acompanhamento individualizado e realização de consultas guiadas a supermercados, restaurantes e 
cozinha própria, respeitandoa autonomia, as preferências e os hábitos do indivíduo atendido, com a finalidade de propor um 
plano alimentar personalizado. 
O curso proporcionará, também, a base teórica para a montagem de consultório nutricional, de forma a auxiliar na seleção de 
materiais e recursos disponíveis no mercado para a prática de Personal Diet, promover um diferencial de atendimento, 
desenvolver estratégias de marketing para divulgação do trabalho em redes sociais, de modo a aumentar a captação de clientes. 

 

A quem se destina 
Nutricionistas e estudantes de cursos de graduação em 
nutrição. 
 
Modalidade Disponível 
Sistema Híbrido  
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real)  
Aulas Presenciais 
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividades Práticas Previstas 
Elaboração de Projeto de Personal Diet 
Plano de atendimento, divulgação e venda dos serviços 
prestados. 

Turma 21 
Início 
07 de novembro de 2023 
 
Duração 
03 Meses 
 
Carga Horária 
48 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais 
 
Dias e Horários 
Terça-feira, das 18h30 às 22h30 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

No escopo das mudanças sociais, epidemiológicas e da economia, ocorridas no Brasil nas duas últimas décadas, observou-se o 
aparecimento de organizações, produtos e serviços das mais diversas naturezas e, também, o desenho de um novo perfil de 
consumidor, cada vez mais informado, consciente, exigente e preocupado com sua saúde. 
A demanda pelo atendimento nutricional em consultório e em domicílio vem crescendo, tanto por pacientes particulares quanto 
por pacientes de convênios de saúde, seja pela melhora do poder aquisitivo da população, seja pela preocupação, cada vez 
maior, das pessoas, com a estética, seja pelo desejo crescente de envelhecer de forma ativa e saudável. 
Este contexto abre um espaço de trabalho aos profissionais nutricionistas e ao mesmo tempo passa a exigir destes uma maior 
competência na gestão dos serviços prestados para atender às demandas e necessidades deste novo consumidor. 

 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso intensivo de Personal Diet, o profissional será capaz de: 

• Reconhecer a diferença de atuação entre Personal Diet e atividades de Home Care; 

• Reconhecer as atividades e atribuições de um Personal Diet; 

• Reconhecer a diferença entre orientação nutricional e aconselhamento e saber como aplicá-la por meio de um 
esquema motivacional de atendimento; 

• Conhecer a regulamentação pertinente a atividade de Personal Diet; 

• Conhecer os materiais e equipamentos disponíveis para a prática do Personal Diet; 

• Elaborar impressos e documentos utilizados durante o atendimento; 

• Realizar a marcação de consulta e a cobrança dos serviços; 

• Conhecer estratégias de marketing para divulgação dos serviços prestados em redes sociais. 

• Elaborar um Projeto de Personal Diet. 
 



 

CI PDIET T21 SP_Proposta_v.07_20220908 | Atualizado em 09/09/2022 17:49 | Página 2 de 3 
 

Programa do Curso  

Serviços Prestados pelo Nutricionista Personal Diet 8h 

Empreendedorismo e Marketing em Nutrição 8h 

Personal Cook - a Gastronomia como Diferencial  8h 

Motivação – Ferramenta de Sucesso; Liderança como Diferencial no Atendimento Personalizado 4h 

Materiais e Equipamentos para Realização do Trabalho 2h 

Funcionais e Chás - Aplicação na Elaboração de Cardápios 8h 

Fluxograma do Atendimento; Elaboração dos Pacotes; Quanto e como cobrar 4h 

Ética Profissional 2h 

Apresentação dos Projetos de Personal Diet 4h 

Carga horária total: 48h 

 

Coordenação 

Natália Leonetti Couto Lazzari 
Nutricionista. Mestre em Ciências da Saúde Área Básica de Oncologia pela Fundação Antônio Prudente. Participou do Estudo 
Multi-institucional das Leucemias Infantis da Divisão de Medicina Experimental do Instituto Nacional do Câncer (setembro/2007 
a julho/2008). Experiência de 10 anos em Nutrição Oncológica no A.C. Camargo Cancer Center, tendo atuado como Preceptora 
de Nutricionistas no Programa de Residência Multiprofissional, Supervisora de Estágios de Graduação da Área Clínica, 
Coordenadora de Curso de Extensão em Nutrição Oncológica e Atendimento Ambulatorial e na Internação. Atualmente exerce 
atividades em Consultório e de Nutrição de Consultoria. Coordenadora de Cursos e Docente no Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 1.699,00 

R$ 1.494,15 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 06 parcelas de R$ 283,17  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 12 parcelas de R$ 174,90  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

347 USD 03 parcelas de 143 USD 
318 EUR 03 parcelas de 131 EUR 
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Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

  

Programa de Monitoria Acadêmica  

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  

 

 

Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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