31 Nutricionista Certificado
O nutricioncista certificado é responsável pela orientação da saúde alimentar, gestão nutricional nas escolas e
hospitais, entre outros.
Além disso, nos “hokenjo” (postos de saúde) e nas empresas, o profissional orienta sobre a nutrição e/ou
aconselha sobre a saúde aos cidadãos e os funcionários, respectivamente. O nutricionista certificado que consegue
fornecer explicações em diversas línguas é uma presença tranquilizadora aos pacientes internados, cidadãos e
funcionários de nacionalidade estrangeira.
A atuação do profissional em academias, como conselheiro nutricional, ou empresas alimentícias, nas divisões de
vendas ou de desenvolvimento de produtos, é cada vez maior.

Para se tornar um nutricionista certificado

Equivalente

Faculdade Júnior / Escola
Técnica (2 ou 3 anos)
Curso
relacionado
à
alimentação e/ou nutrição
Faculdades júnior na Província
de Mie: “Mie Tanki Daigaku”
(Faculdade
Júnior
Mie),
“Suzuka
Tanki
Daigaku”
(Faculdade Júnior Suzuka)

1 ano ou mais de experiência de trabalho
(formados em faculdade / escola técnica)

2 anos ou mais de experiência de trabalho
(formados em faculdade júnior / escola técnica
de 3 anos)

3 anos ou mais de experiência de trabalho

Nutricionista Certificado (Exame Nacional)

ou

Licença de Nutricionista

“Kotogakko”

Conferido após se formar com créditos suficientes nas matérias

Conclusão do

Curso
de
Formação
de
Nutricionista Certificado,
Departamento relacionado à
alimentação
Na Província de Mie:
“Suzuka Iryo Kagaku Daigaku”
(Unversidade
de
Ciências
Médicas de Suzuka)

designadas

Faculdade (4 anos)

Formados no Curso de Formação de
Nutricionista Certificado não necessitam de
experiência de trabalho

(formados em faculdade júnior / escola técnica
de 2 anos

Se prepare o quanto antes
Para se matricular em escolas, com o objetivo de se tornar um nutricionista certificado, são necessários altos
graus de proficiência na língua japonesa e de aproveitamento escolar.
Tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os estudos na escola e a sua língua materna.

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar?
Escolas, “hokenjo” (postos de saúde), hospitais, empresas alimentícias, entre outros. A renda anual média é de
aproximadamente 3.500.000 ienes.

Quanto custam as escolas?
As faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) ou mais, já as particulares, custam 4.000.000 de ienes (4
anos) ou mais. As faculdades júnior custam 1.800.000 ienes (2 anos) ou mais.

