


2

GUIA DE RESIDÊNCIA - NUTRIÇÃO

PARTE 3 – PLANO DE ESTUDOS

Oi, Nutris! Esse é o momento do planejamento e organização!

No final do material nós iremos disponibilizar modelos de planos de estudos 
para você organizar sua rotina!

Nós não utilizaremos a forma tradicional de estudo, que é definir em qual 
dia da semana você estudará cada disciplina. Os ciclos de estudos vêm 
demonstrando melhores resultados quando se trata de produtividade do que 
quando se trata de estudar uma disciplina por dia. Um ciclo de estudos é 
diferente de uma tabela de estudos, isso porque na tabela você definiria o 
que iria estudar em cada horário a cada dia. Por exemplo, “segunda de manhã 
– estudar Legislação do SUS; segunda à tarde – estudar dietoterapia”.

Imagine se na segunda de manhã você tiver que levar sua mãe ao médico. Isso 
significa que você pulará Legislação do SUS e estudará apenas um assunto 
nesse dia, prejudicando assim o planejamento em longo prazo. Porém, no 
ciclo isso não acontece. Sempre que você chegar à última disciplina, você 
voltará à primeira, funcionando exatamente como um ciclo. Dessa forma, não 
importa o dia, o que importa é qual será a próxima matéria a ser estudada.
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ANTES DE TUDO, VAMOS TRAÇAR UMA META! 
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VAMOS LÁ!

1. PRIMEIRA ETAPA 

Esse é o momento de separar as disciplinas, de acordo com os níveis das 
questões, peso nas provas e horas de estudo!

2. SEGUNDA ETAPA 

Esse é o momento do nosso ciclo de estudos. Dessa forma, podemos nos 
organizar e não pularemos assuntos durante a semana! 

Obs: quanto maior o nível de dificuldade do assunto e o seu peso nas provas 
(muitas vezes informados no edital), maior o número de horas dedicado a 
essa disciplina. 
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3. TERCEIRA ETAPA

Momento crucial na preparação! Esse é o seu edital esquematizado. Onde 
você irá organizar e marcar , com datas, os assuntos concluídos e pendentes. 
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4. QUARTA ETAPA

Agora que você já passou por todas as etapas anteriores, o momento agora 
é de motivação. A motivação é essencial! 

• O que te motiva?
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• Escolha a imagem que você quiser e que sirva de motivação! 

5. QUINTA ETAPA! 

O caminho não é fácil, é árduo. Porém, esse momento é de recompensa! 
Precisamos nos esforçar e colher os frutos da melhor forma! 

• Estipule uma meta, ganhe sua recompensa vença!

Espero ter ajudado na sua aprovação! 

Abraços, 

Nutricionista Concurseira 


