
 

 

Atuação do Nutricionista em Residenciais e 

Clínicas Geriátricas 

Objetivo 

Ministrado desde 2010, este curso visa capacitar nutricionistas para assumir a 

Responsabilidade Técnica (RT) do setor de alimentação e nutrição de 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), atendendo todas as 

suas funções, conforme a legislação do CFN. Incluso todo o material elaborado 

pela Nutricionista Melissa Rosa. Curso essencialmente prático. 

Programa 

Estrutura e apresentação do serviço, funções do nutricionista responsável 

técnico, entrevista com o empregador, forma de contratação, responsabilidade 

técnica, legislações, seleção e treinamento de manipuladores, registros 

exigidos pela vigilância sanitária, manual de boas práticas, fornecedores, 

anamnese no idoso, diagnóstico nutricional do idoso, instrumentos de triagem, 

níveis de assistência, planilhas de acompanhamento nutricional, evolução em 

prontuário, rotina do nutricionista, planejamento anual, cardápios, receituário, 

fichas técnicas, educação nutricional  e avaliação qualitativa junto ao cliente. 

Ministrante 

Melissa Rosa é nutricionista graduada pelo Centro Universitário Metodista IPA 

(2003). Pós-graduada em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS, 2005). 

Coordenadora do Grupo de Interesse em Nutrição da Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia – Sessão RS (SBGG-RS). Secretária geral da 

Associação Brasileira de Alzheimer –Regional Rio Grande do Sul (ABRAz - 

RS). Pesquisadora no grupo de pesquisa GERICEN- Grupo de estudos em 

risco cardiometabólico, envelhecimento e nutrição da Pontifícia Universidade 



Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestranda em Gerontologia 

Biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS). CV lattes: http://lattes.cnpq.br/0217375324992422 

Público alvo 

Profissionais e acadêmicos dos cursos de nutrição. 

Carga horária 

8 horas 

Material 

Polígrafo com slides e CD com todo material de trabalho (cardápios, 

receituário, MBP e POPs, treinamentos, artigos, guidelines, atividades de 

educação nutricional para idosos institucionalizados –NOVO!). 

Datas 

21/03/2015 | sábado 

Local 

Av. Taquara 386, 12º andar 
Centro Profissional Santos Dummont  
Bairro Petrópolis 
Porto Alegre/RS 
 
Horário 

Das 8h30 às 17h30 

Investimento  

Investimento Até 13/03 Após 13/03 

Profissionais de Saúde R$ 210,00 R$ 240,00 

Pós Graduandos R$ 180,00 R$ 210,00 

Graduandos R$ 180,00 R$ 210,00 

 

http://lattes.cnpq.br/0217375324992422


Forma de Pagamento 

Pagamento à vista ou em 2 x. Para garantir a vaga, deve ser efetuado o 
depósito de pelo menos 50% do valor. O restante deve ser pago no dia do 
curso. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRUPOS! 

Inscrições Grupos (6 alunos): R$ 160,00 até 13/03 . Um dos alunos integrantes 
do grupo deve enviar juntamente com ficha de inscrição e comprovante de 
pagamento, o nome completo dos demais integrantes do grupo. 

Inscrições 

Email: nutrimel@gmail.com 

Telefone: (51) 3286-6426  

Cel Claro: (51) 9124-1824 (whatsapp) 

 

mailto:nutrimel@gmail.com

