EDITAL – CERTIFICAÇÃO INSTITUTO NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL 2020

O Instituto Nutrição Comportamental®, após consolidado na educação de
nutricionistas, com 6 anos de realização em simpósios internacionais, produção do livro
“Nutrição Comportamental,” e dos cursos presenciais e à distância, entende a
necessidade de reconhecer profissionais qualificados pelo investimento em horas de
educação com esta abordagem científica focada em mudança de comportamento.

Desde que lançamos esta proposta, muitos se identificaram e passaram a usar
o termo “Nutrição Comportamental”. Recebemos várias demandas e questionamentos
para o que fazer para ser um “nutricionista comportamental”. No entanto, é preciso
deixar claro que a ASBRAN só emite e aceita como especialista ALIMENTAÇÃO
COLETIVA, NUTRIÇÃO CLÍNICA, SAÚDE COLETIVA e NUTRIÇÃO EM ESPORTES,
e agora FITOTERAPIA http://www.asbran.org.br/titulo.php. Sendo assim, Nutrição
Comportamental não é uma nova linha de nutrição, e sim uma nova abordagem
proposta pelo Instituto Nutrição Comportamental®.

Para atender a demanda e reconhecer aqueles que tem se dedicado a estudar
esta abordagem, a partir dos nossos cursos e simpósios você pode agora ser um
nutricionista

certificado

o profissional

passa

pelo
a

Instituto

ter

seu

Nutrição
nome

Comportamental®.
e

CRN

Com isso,

inserido

no

site

http://www.nutricaocomportamental.com.br/ como “profissional certificado pelo Instituto
Nutrição Comportamental®”.

Passo a passo para sua certificação:
1. Avalie e leia o edital abaixo
2. No caso de ter o número de horas suficientes, digitalize seus certificados e
documentos
3. Pague o boleto de inscrição
4. Envie

toda

documentação

mail: certificacao@nutricaocomportamental.com.br

para

o

e-

Pelo presente edital, o Instituto de Nutrição Comportamental® (INC), declara que
estão abertas as inscrições para a Certificação de nutricionistas pelo Instituto Nutrição
Comportamental®.
O processo será regido por este edital, e os candidatos deverão atender aos
seguintes requisitos:
l. Pré-Requisitos:
Comprovar as seguintes condições:
a) Formação em nutrição, do tipo bacharelado, confirmando a conclusão do
respectivo curso superior (se você é estudante e realiza os cursos e/ou simpósios
do INC, sua carga horária poderá ser computada para possível certificação após
conclusão do curso);
b) Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas de sua
jurisdição, comprovado em Certidão de Regularidade, expedida pelo mesmo;
c) Somar 80 horas em Simpósios, cursos presenciais e/ou à distância realizados pelo
INC (detalhes a seguir);
d) Realizar a inscrição para certificação conforme o edital (detalhes a seguir);
e) Realizar prova escrita presencial conforme o edital (detalhes a seguir);
f) Completar 3 horas de supervisão – presencial ou online – com um dos
nutricionistas colaboradores especialistasdo Instituto Nutrição Comportamental®.

II. Horas de cursos e Simpósios:
Apresentar certificados de Simpósios, cursos presenciais ou à distância do
Instituto Nutrição Comportamental® que somem no mínimo 80 horas, incluindo
obrigatoriamente os cursos – na forma EAD ou presencial: Terapia Cognitivo
Comportamental, Comer Intuitivo, Comer Com Atenção Plena - Mindful Eating,
Entrevista Motivacional e Habilidades de Comunicação em Consultório.
Os certificados deverão ser digitalizados e enviados por e-mail, no ato da
inscrição, em arquivo no formato PDF ou JPG.

lIl. Inscrição:
3.1. A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas
neste edital;
3.2.

A

inscrição

deverá

ser

feita

de
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do
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www.nutricaocomportamental.com.br
3.3. O valor da taxa de inscrição é de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), a ser
pago através da plataforma Hotmart.
3.4. A taxa de inscrição não será devolvida, é pessoal, intransferível para terceiros ou
para processos futuros;
3.5. A validação da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento da Ficha
de Inscrição Online e, do pagamento da taxa de inscrição até a data de vencimento
do boleto bancário;
3.6. O não cumprimento das exigências estabelecidas no Edital implicará no
indeferimento da inscrição.
3.7 Os documentos, em PDF ou JPG (RG, CRN, diploma de graduação e certificados
dos cursos que somem 80 horas), devem ser enviados para o e-mail:
certificacao@nutricaocomportamental.com.br

IV. Prova Escrita:
4.1. A prova acontecerá durante o 7º Congresso de Nutrição Comportamental em São
Paulo – Capital.Na sequência poderão ser agendadas, sempre nas primeiras 6as
feiras do mês, em nossa sede em São Paulo-SP.
4.2 A prova será composta de 20 (vinte) questões - de múltipla escolha e dissertativas
– fundamentadas em nossos cursos e livro: Alvarenga MS, Figueiredo M, Timerman F,
Antonaccio CMA. Nutrição Comportamental. 2° ed. São Paulo: Manole, 2019.
4.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova
escrita com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o início da
prova, portando uma caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Não será
permitida a realização da prova após o horário determinado;

4.4. Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido do
documento de identidade original, em perfeitas condições;
4.5. Não será permitido, durante a realização da prova, o porte de materiais para
consulta, como livros, periódicos e revistas, nem a utilização de meios eletrônicos,
como celulares, notebooks, tablets, pontos eletrônicos e outros;
4.6. Na correção da prova, somente será considerado o que estiver marcado na folha
de resposta;;
4.7. Será considerado aprovado o candidato que acertar no mínimo 70% das questões;
4.8 O não comparecimento na prova presencial cancela o processo de certificação e o
interessado deverá iniciar novamente o processo, inclusive o pagamento de nova taxa.

V. Supervisão:
5.1. Após aprovação na prova escrita, o candidato deverá agendar previamente, 3 (três)
sessões de 50 minutos de supervisão (online ou presencial);
5.2. Estas sessões devem acontecer no prazo de até 60 (sessenta) dias após aprovação
na prova escrita;
5.3. O candidato será designado para supervisão com um dos colaboradores
especialistas do Instituto de Nutrição Comportamental®;
5.4. O conteúdo das supervisões envolve feedback sobre prova escrita, curriculum e
experiência do candidato, vivência nos cursos realizados com Instituto Nutrição
Comportamental® e questões sobre atuação profissional e discussão de casos
atendidos pelo candidato;
5.5. Ao finalizar as sessões, o candidato receberá um retorno sobre seu desempenho e
uma orientação sobre plano de ação com relação à sua atuação e eventuais pontos a
aprofundar/melhorar.

VI. Critérios de Aprovação:
Para efeito de aprovação e concessão da certificação, o
candidato deverá:
6.1 Comprovar 80 (oitenta) horas de participação em cursos e Simpósios do INC;

6.2. Realizar a prova presencial e acertar, no mínimo, 70% das questões;
6.3. Atender a supervisão online.

VlI. Resultados e Certificados:
7.1. A divulgação dos resultados ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do
endereço eletrônico indicado no requerimento da inscrição;
7.2. O certificado será enviado por e-mail;
7.3. O profissional terá seu nome em nossa homepage listado nos “nutricionistas
certificados pelo Instituto Nutrição Comportamental® e poderá usar a certificação em
suas comunicações profissionais.

São Paulo/SP, 13 de janeiro de 2020.
INSTITUTO NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL

