
 

 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MÉTODO ACI® 

 

1. Justificativa de seu oferecimento:  

 

A crescente demanda de nutricionistas e estudantes de nutrição por cursos de 

aperfeiçoamento e pós graduação na recente área da Nutrição 

Comportamental, associada à incipiente oferta de curso nesta área motivou as 

fundadoras do IACI (Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva) a 

criarem este curso de Capacitação no Método ACI®, que é o método que 

ambas desenvolveram para trabalhar com a abordagem da Alimentação 

Consciente e Intuitiva na prática clínica, utilizada em seus consultórios. 

 

2. Objetivos do curso: 

 

O objetivo fundamental desta formação é capacitar o nutricionista a trabalhar 

com o Método ACI® em sua prática profissional.  O Método ACI® 

(Autoconhecimento - Consciência - Intuição) é um método que as fundadoras 

do IACI desenvolveram a partir de estudos aprofundados e de suas próprias 

experiências em atendimento clínico nos últimos anos. Ele consiste na 

sistematização dos princípios da Alimentação Consciente e Intuitiva (em 

conjunto com princípios da Alimentação Intuitiva, Mindful Eating, técnicas de 

Coaching, da Terapia Cognitivo Comportamental e da Psicologia Positiva), de 

uma forma que conduz o paciente/cliente no seu processo de transformação do 

seu relacionamento com a comida e consigo. O método é formado por 9 temas 

centrais, teórico-práticos, refletido em 12 sessões, que, pouco a pouco, vão 

levando o paciente/cliente a mudanças e melhora nos mais variados aspectos 

do seu relacionamento com a comida. 

 

3. Competências e habilidades esperadas dos egressos: 

 

Espera-se, ao final desta capacitação,  que os egressos sejam capazes e 

sintam-se seguros para implementar Método ACI® em sua prática profissional, 



 

estando aptos a trabalharem com pacientes/clientes que tenham problemas de 

relacionamentos com a comida e com seus corpos. 

 

4. Público-alvo e pré-requisitos:  

Nutricionistas formados em Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo 

MEC, com registro ativo no Conselho Regional de Nutricionistas e que desejem 

trabalhar com esta abordagem em sua prática clínica. 

5. Calendário: 

Período para pré inscrição (ficha de aplicação): 26 de junho até 10 de julho 

Resultado da seleção dos aprovados para a turma: 17 de julho 

Período para a realização da matrícula: 18 a 25 de julho 

Início das aulas: 07 de agosto 

Datas da demais aulas: 14/08; 21/08 – 04/09; 11/09; 18/09 

Data limite para entrega do Projeto Prático Final (Estudo de Caso): 18/10 

Resultado Final e entrega dos certificados de conclusão do curso: 31/10 

 

6. Forma de oferecimento do curso:  

 

A Capacitação no Método ACI® é uma formação conduzida totalmente à 

distância, composta por 6 encontros online e ao vivo, nos quais serão 

ensinados e discutidos todo o formato, conteúdo e exercícios práticos 

do Método ACI®. A capacitação também contará com suporte teórico para 

estudo individual, aplicação do aprendizado na prática desde a primeira 

semana de curso e fórum, e, como determinado para cursos EaD, fornecerá 

certificado de curso de capacitação, de carga horária de 120 horas. 

 

7. Carga horária (total e específica): 

Total: 120h 

Leituras complementares e interação no fórum / tira dúvidas com tutores: 

10h/sem x 6 = 60h 

Aulas online ao vivo: 18h (3h x 6) 

Exercícios práticos (resenhas de artigos e textos): 5h/sem x 6 = 30h 

Projeto Prático final (Estudo de Caso) = 12h  



 

 

8. Programação e ementa do curso: 

 

O Programa de Capacitação no Método ACI®, objetiva, através de 

fundamentação teórica e prática, a compreensão do comportamento alimentar 

humano, sob a ótica da história e cultura dos indivíduos, da representação da 

comida para as relações humanas e das formas dos sujeitos de interagirem 

com o mundo. Trata-se de um modelo de tratamento baseado nos princípios da 

Alimentação Intuitiva, da autonomia e consciência alimentar (Mindful Eating), 

por meio das ferramentas da Nutrição Comportamental, Teoria Cognitivo 

Comportamental, Coaching e Psicologia Positiva.  

Com a finalidade de sistematizar os conceitos teóricos destas vertentes do 

conhecimento sobre o comportamento humano, o Método ACI® possibilita a 

instrumentalização da teoria em 9 temas centrais, teórico-práticos, refletido em 

12 sessões, que, pouco a pouco, vão levando o paciente/cliente a mudanças e 

melhora nos mais variados aspectos do seu relacionamento com a comida e 

consigo. 

 

Assuntos abordados neste curso (ementa): 

 

 Introdução à Nutrição Comportamental; 

 Conceitos Básicos e Princípios da Alimentação Consciente (Mindful 

Eating); 

 Conceitos Básicos e Princípios da Alimentação Intuitiva (Intuitive 

Eating); 

 Fundamentação científica em que se baseiam essas vertentes do 

conhecimento; 

 Técnicas de Coaching; 

 Postura e atributos do profissional que deseja trabalhar com Nutrição 

Comportamental; 

 Etapas do Método ACI®  

- Sessão zero (recepção e estabelecimento de uma relação de 

confiança mútua); 

- Entendendo o paciente/cliente e sua história; 

- Desvendando comportamentos e crenças; 



 

- Desvendando sentimentos e necessidades; 

- Desvendando crenças ao comer; 

- Trabalhando a imagem corporal; 

- Trabalhando a auto confiança; 

- Redescobrindo as preferências e sonhos;  

- Reforçando a autonomia. 

 Crenças limitantes dos profissionais de nutrição – Como alcançar a 

certeza de que eu realmente posso trabalhar com esta área da 

nutrição? 

 

9. Cronograma das aulas e leituras prévias 

 Leitura pré requisito para a formação: Capítulos 7, 10 e 11 do livro Nutrição 

Comportamental 

 Leitura fortemente sugeridas para melhor aproveitamento da formação: 

Intuitive Eating 

Aula A ser trabalhado Leituras sugeridas para melhor aproveitamento da 

aula 

1 

  

 A ACI e a Nutrição 

Comportamental 

 Características do 

profissional 

 Características do 

ambiente 

 Sessão zero 

 Leitura do Capítulo 7 (Aconselhamento 

Nutricional vs. Prescrição), Capítulo 10 (Comer 

Intuitivo) e Capítulo 11 (Comer Consciente) do 

Livro Nutrição Comportamental 

 Capítulos 6, 7 e 9 do livro Intuitive Eating 

(Tribole e Resch, 2012) 

2 

 

 Tema 1: Como está 

meu relacionamento 

com a comida? 

 Tema 2: Como eu 

cheguei aqui? 

 Tema 3: Quem sou 

eu? 

 Livro Mulheres, Comida e Deus – Geneen Roth 

3  Tema 4: O que eu  Capítulos 5, 7, 11 do livro Intuitive Eating 



 

 sinto 

 Tema 5: O que eu 

penso sobre a 

comida? 

(Tribole e Resch, 2012) 

 Descobrindo o prazer além da comida (Geneen 

Roth) 

 Capítulo 4 do livro Nutrição Comportamental 

 A Mentira do Glúten (Alan Levinovitz) 

 A Tirania das Dietas (Louise Foxcroft) 

 O Peso das Dietas (Sophie Deram) 

4 

 

 Tema 6: Como eu me 

percebo? 

 Tema 7: Como eu me 

protejo? 

 

 Capítulos 8 e 12 do livro Intuitive Eating (Tribole 

e Resch, 2012) 

 A Ditadura da Beleza e a Revolução das 

Mulheres (Augusto Cury) 

 O Mito da Beleza (Naomi Wolf) 

 Capítulo 8 do livro Intuitive Eating (Tribole e 

Resch, 2012) 

5 

 

 Tema 8: Como eu me 

redescubro? 

 Tema 9: Como eu me 

guio? 

 Atenção Plena (Mark Willians) 

 Capítulos 10 e 14 do livro Intuitive Eating 

(Tribole e Resch, 2012) 

6 

 

 Crenças limitantes  

 Encerramento 

 

 

 

10. Definição do sistema de controle de frequência e acompanhamento das 

avaliações dos estudantes: 

Para obtenção da certificação no Método ACI®, a nota final será formulada a 

partir de: 

 Participação nas aulas e na discussão e debates no fórum – 

20,0p 

 Resenhas de capítulos de livros e artigos (atividades 

avaliativas) – 6 x 10,0p = 60,0p 

 Projeto Pedagógico Final (Estudo de Caso Clínico) – 20,0p 

 

 

 

 



 

11. Cronograma de atividades avaliativas 

Temas a serem trabalhados na aula 

ao vivo 

Resenha do capítulo / artigo contendo no 

máximo 2 páginas (tópicos ou texto corrido) 

 A ACI e a Nutrição 

Comportamental 

 Características do profissional 

 Características do ambiente 

 Sessão zero 

Capítulo 7 (Aconselhamento Nutricional vs. 

Prescrição) do Livro Nutrição Comportamental 

 

 Tema 1: Como está meu 

relacionamento com a comida? 

 Tema 2: Como eu cheguei aqui? 

 Tema 3: Quem sou eu? 

Capítulo 4 (Dieta e seus efeitos no comportamento 

alimentar) do livro Nutrição Comportamental 

 

 Tema 4: O que eu sinto 

 Tema 5: O que eu penso sobre a 

comida? 

Estudo mostrando o efeito da 

“desinibição”: Bernardi F, et al. 

Comportamento de restrição alimentar 

e obesidade. Rev. Nutr., Campinas, 

18(1):85-93, jan./fev., 2005. 

(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S1415-52732005000100008)  

 

 Tema 6: Como eu me percebo? 

 Tema 7: Como eu me protejo? 

 

Capítulo 10 (Comer Intuitivo) do Livro Nutrição 

Comportamental 

 Tema 8: Como eu me 

redescubro? 

 Tema 9: Como eu me guio? 

Capítulo 11 (Comer Consciente) do Livro Nutrição 

Comportamental 

 

 Crenças limitantes  

 Encerramento 

Estudo mostrando o potencial de ganho de peso a 

longo prazo das dietas: Dullo AG, et al.(2012) 

How dieting makes some fatter: from a 

perspective of human body composition 

autoregulation 

https://www.researchgate.net/publication/2239574

74_How_dieting_makes_some_fatter_From_a_per

spective_of_human_body_composition_autoregula

tion 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732005000100008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732005000100008
https://www.researchgate.net/publication/223957474_How_dieting_makes_some_fatter_From_a_perspective_of_human_body_composition_autoregulation
https://www.researchgate.net/publication/223957474_How_dieting_makes_some_fatter_From_a_perspective_of_human_body_composition_autoregulation
https://www.researchgate.net/publication/223957474_How_dieting_makes_some_fatter_From_a_perspective_of_human_body_composition_autoregulation
https://www.researchgate.net/publication/223957474_How_dieting_makes_some_fatter_From_a_perspective_of_human_body_composition_autoregulation


 

 

 

12. Relação do pessoal envolvido: Coordenadores, professores e tutores 

com respectivas qualificações: 

 

12.1. Coordenadores/Professores: 

 

LYDIANE BRAGUNCI BEDESCHI 

 Nutricionista comportamental em Belo Horizonte (MG) - CRN9 17564 

 

 Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

 Mestrado em Saúde e Enfermagem na Linha de Pesquisa: Prevenção e 

Controle de Agravos à Saúde (UFMG) 

 

 Certificada em Professional Coach, pela Abracoaching 

 

 Aperfeiçoada em Hipnoterapia Ericksoniana pela Clínica de Psiquiatria e 

Hipnoterapia Sofia Bauer 

 

 Formação em Mindfulness pelo Núcleo Mineiro de Mindfulness (NUMI) 

 

 Possui experiência com pesquisas e docência na área de saúde coletiva com 

enfoque em comportamento alimentar, obesidade, inflamação e promoção da 

saúde. Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3902921235931665 

 

 Vasta experiência em atendimentos clínicos e atuação em projetos focados no 

resgate do prazer em comer e na ampliação da autoestima e autoaceitação, 

por meio dos conceitos da alimentação consciente e da alimentação intuitiva. 

 

 Prazo para elaboração e entrega 

do Projeto Prático Final (Estudo 

de Caso Clínico)  

 OBS: Normas para elaboração deste projeto 

serão disponibilizadas ao longo do curso. 



 

 Desenvolve também projetos ligados à área de Empreendedorismo em 

Nutrição e mentoria de nutricionistas que desejem trabalhar com os princípios 

da Alimentação Consciente e Intuitiva em sua prática clínica. 

 

 Email: lydianebragunci@gmail.com 

 

 

NATHÁLIA PETRY 

 Nutricionista (CRN3-44975) em São José dos Campos (SP). 

 

 Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo 

realizado um ano extra de graduação na University College Dublin, na Irlanda. 

 

 Coach, pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). 

 

 Coach de Meditação Mindfulness pelo Instituto Nutrição Meditação e 

Consciência. 

 

 Tem experiência nacional (Hospital Universitário UFSC/SC) e 

internacional (National Eating Disorders Association - USA), prática e 

acadêmica, na área de transtornos alimentares. 

 

 Sua atuação profissional é focada na área comportamental da Nutrição, e atua 

principalmente nas linhas da Alimentação Intuitiva e Alimentação Consciente. 

  

 Tem cursos e estudos também na área de alimentação infantil, atuando na 

Introdução Alimentar segundo abordagem Baby Led Weaning, que cria e 

mantém um bom relacionamento da criança com a comida. 

 

 É engajada no Empreendedorismo em Nutrição, sendo idealizadora do projeto De 

bem com meu prato: um projeto de divulgação de conteúdo online que visa à 

promoção de informação à população (instagram, facebook, youtube: 

@debemcommeuprato). 

 

 E-mail: nathaliapetrynutricionista@gmail.com 



 

 

 

12.2. Tutores:  

 O corpo de tutores é formado por nutricionistas com bastante experiência em 

atendimento clínico especializado em Nutrição Comportamental, certificadas no 

Método ACI® e componentes do grupo de Mentoria do IACI. 

 

 

13. Material Didático: 

 

Todo o material didático do curso será disponibilizado via e-mail na lista de e-

mails (Gmail groups) que será também o ambiente de Fórum de discussão e 

interação entre os alunos, professores e tutores, criado exclusivamente para 

cada turma. 

 

 Apostilas para impressão e leitura; 

 Vídeo-aulas/ Web conferências gravadas (via Plataforma Zoom); 

 Lista de artigos para leitura prévia; 

 Indicações de livros e capítulos de livros referentes ao tema de cada 

encontro. 

 

 

14. Comunicação: 

 

Toda a comunicação ao longo do curso será realizada por meio dos seguintes 

recursos: 

 

 E-mails endereçados diretamente aos professores e/ou tutores; 

 Fórum (via lista de e-mails Gmail) 

 Perguntas & Respostas (via lista de e-mails Gmail) 

 Web Conferência (via plataforma Zoom) 

 

 

15. Atividades Práticas: 

 

 Projeto Prático: Apresentação de Estudo de Caso Final 



 

 Leitura de artigos  

 Resenhas de artigos científicos e textos sugeridos. 

 Tira dúvidas no Fórum 

 

 

16. Responsabilidades dos professores e tutores 

 

16.1. Professores / Instrutores 

 

 participar na contínua revisão e complementação do 

curso, auxiliando na elaboração de guias de estudo e 

propostas de atividades para os estudantes; 

 orientar os estudantes quanto ao projeto pedagógico do 

curso; 

 auxiliar os estudantes na definição de estratégias para o 

melhor aproveitamento do curso; 

 apoiar os estudantes no estudo dos conteúdos 

específicos, esclarecendo suas dúvidas, indicando 

técnicas alternativas de aprendizagem, recomendando 

leituras, pesquisas e outras atividades; 

 supervisionar os trabalhos do tutor, ajudando-o a 

encontrar soluções para obter e manter a motivação dos 

estudantes e orientando-o no esforço de estimular ações 

interativas entre os estudantes; 

 orientar e acompanhar o tutor nos trabalhos de 

avaliações do rendimento acadêmico dos estudantes; 

 avaliar, de forma contínua, sua própria atuação. 

 

16.2. Tutores: 

 participar de cursos e reuniões convocadas pela 

coordenação do IACI; 

 orientar os estudantes quanto ao manuseio das mídias e 

tecnologias utilizadas no curso; 

 identificar as dificuldades dos estudantes, ajudando-os a 

saná-las e estimulando-os a desenvolver análise crítica 

dos problemas; 



 

 atender às solicitações e aos questionamentos dos 

estudantes, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) 

horas; 

 manter contatos regulares com todos os estudantes 

durante o curso; 

 identificar os estudantes com desmotivação, rendimentos 

insuficientes e atrasos no desenvolvimento das 

atividades, e dedicar-lhes atenção especial ; 

 examinar, com a orientação do professor/instrutor, as 

avaliações aplicadas aos estudantes; 

 auxiliar os estudantes no estudo dos conteúdos do curso, 

promovendo discussões e debates nas ferramentas de 

Fórum; 

 

 


