
INFORMAÇÕES

Mentoria emMentoria em
Nutrição Clínica



  É um curso voltado aos
Nutris e futuros nutris que
ensina desde a captação
de clientes até o pós
consulta para você brilhar
no consultório e ser uma
nutri completa.

O que é a Mentoria em
Nutrição Clínica?

Dúvidas:



  São 5 módulos divididos
em 27 aulas com temas
voltados à prática de
consultório. 
  As aulas serão dispostas
em uma plataforma de
vendas e você terá 4
meses de acesso.

Como funciona a
Mentoria?

 

Dúvidas:



  Para tornar as aulas ainda
mais incríveis, abriremos
uma sala ao vivo, sendo
possível tirar dúvidas sobre
as aulas ou temas
relacionados a consultório.

PlantãoPlantão
MentoriaMentoria

5 encontros

Se você já atende, poderá por
exemplo, tirar dúvidas sobre

seu consultório :)



Quando será?

Início das vendas
13/09/2022

 
 Lote promocional

 13/09/2022 a 22/09/2022
 

Encerramento das vendas
27/09/2022

 
 

*A partir da efetivação da
compra, você já terá acesso

às aulas.

Dúvidas:



PlantãoPlantão
Mentoria: DatasMentoria: Datas

03 a 07 de outubro

de 2022 às 20h

(horário de Brasília)



Quem são as professoras
da Mentoria?

Luciana Carvalho
CRN 10293/MT

Letícia Brito
CRN 12210/MT

Conheça mais sobre as docentes na aba
“Quem somos” nos destaques da BIO

Dúvidas:



 
Lote Promocional

 R$ 494,00 
Parcelados em até 12x

Qual valor da Mentoria?

 
Lote Comum
 R$ 593,00 

Parcelados em até 12x

Dúvidas:



 

Ou seja: Menos de
R$ 20,00 por aula

no lote
promocional.



Conteúdo
das

Aulas



Aula 1 - Importância do nicho e como
definir o valor da minha consulta.

Aula 2 - Calcular dieta quantitativa ou
não? Saindo do: atendimento -> cálculo
de cardápio -> retorno em 30 dias.

Aula 3 - Quais equipamentos que
preciso para começar?

Aula 4 - Tipos de formulários de pré
consulta: Pontos fortes e pontos fracos
de cada um.

Aula 5 -  Pensando fora da caixa:
materiais que posso elaborar para
encantar meus clientes.

 

11MóduloMódulo
Por onde começar?



Aula 1 - Onde captar clientes e como
vender meu trabalho?

Aula 2- Quando preciso ter uma
secretária?

Aula 3 -  Como fazer e aplicar uma
anamnese eficiente?

Aula 4 - Como realizar antropometria nas
consultas online?

Aula 5 -   Acabei minha anamnese. E
agora?

Aula 6 - Ideias de estratégias para as
próximas consultas. Pós consulta: o que é
isso? 

Aula 7 -  Por que meu paciente não volta?

22MóduloMódulo
Como captar clientes e fazer
uma anamnese eficiente?



Aula 1 - Explorando e elaborando
plano alimentar pelo Webdiet

Aula 2 - Explorando e elaborando
plano alimentar pelo Numax

33MóduloMódulo
Calculando plano alimentar
por 2 diferentes Softwares.



Aula 1 - Quais suplementos posso
e quais não posso prescrever como
nutricionista?

Aula 2 - Quanto e até quanto
posso prescrever? 

Aula 3 - Itens obrigatórios na
prescrição

Aula 4 - Prebiótico, probiótico,
simbiótico, paraprobiótico e
pósbiótico: Como, quando e quanto
prescrever?

Aula 5 - Ômega 3: Como, quando
e quanto prescrever?

44MóduloMódulo
Suplementação básica.



Aula 1 - Como e quais exames
posso solicitar?

Aula 2 - Avaliação do hemograma

Aula 3 - Avaliação de glicemia em
jejum e insulina
 
Aula 4 - Avaliação de perfil
lipídico 

55MóduloMódulo
Exames na visão da Nutrição

Funcional.



AMEI tudo
 Como entro na 9ª turma de

Mentoria?

Dúvidas:

COMEÇAR MEU
CONSULTÓRIO  DO ZERO
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