
LORRAINE ALVES FERREIRA 

E-mail: lorraine_ufu@yahoo.com.br 

 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Rua Santa Catarina, n°2710, Bairro Santa Rosa, Uberlândia – MG. 

Fones: (34) 3212-1842 e (34) 9193-3466 

Data de nascimento: 13/07/1990 

Estado civil: Solteira 

 

OBJETIVO 

Atuar na área de nutrição. 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

Capacidade de absorver novas tarefas e aperfeiçoar a rotina de trabalho.  

Pontualidade e comprometimento. 

Facilidade de relacionar com as pessoas e boa comunicação. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso Superior de Graduação em Nutrição na Universidade Federal de Uberlândia, 
concluído em Janeiro de 2015. 

 

EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS 

 Participação como ouvinte de simpósios e congressos na área nutricional; 

 Participação com apresentação de pôsteres em simpósios e congressos na área 
nutricional; 

 Publicação de artigos em anais; 

 Atendimento em ambulatório de adultos e de pós-bariátrica: avaliação 
antropométrica, orientação nutricional e planejamento alimentar; 

 Atendimento em banco de leite humano: visitas domiciliares, atendimentos as 
mães e as crianças com dificuldades na amamentação; 



 Pesquisa no restaurante do Martins: desperdício da alimentação servida aos 
colaboradores da unidade. 

 

 

EXPERIÊNCIAS EXTRACURRICULARES (ESTÁGIOS) 

 Atendimento na Panificadora Casa dos Pães no período de 06 (seis) meses no 
ano de 2011: realização de check list, manual de boas práticas, procedimentos 
operacionais padronizados (POP), organização de estoques e aferição da 
temperatura dos alimentos; 

 Atendimento de idosos no CEAI (Centro Educacional de Assistência Integrada) 
no período de 02 (dois) meses no ano de 2013: avaliação antropométrica, 
orientação nutricional e planejamento alimentar; 

 Atendimento em Centro de Reabilitação (CEREM- APARU) por um período de 
01 (um) mês no ano de 2013: avaliação antropométrica, orientação nutricional 
e planejamento alimentar; 

 Atendimento no Restaurante Comida Caseira Resende no período de 02 (dois) 
meses no ano de 2014: responsável pela organização do estoque, amostras, 
temperaturas e realização de check list; 

 Atendimento em Unidades de Alimentação (consultoria) pela empresa CQAB 
Segurança Alimentar LTDA no período de 01 (um) mês no ano de 2014: 
preenchimento de check list e orientações para os funcionários. 

 

REFERÊNCIAS 

Comida Caseira Resende: (34) 3224-7361 e (34) 9962-5090 – Ailton 

CEAI e CEREM: (34) 9272- 0755 e (34) 9792-8142 - Diana Dias  

CQAB: (34) 9669-8329 e (34) 9979-6770 e (34) 3219-1380 – Janaina Gonçalves 

Panificadora Casa dos Pães: (34) 9106-4542 - Reginaldo 

 

QUALIFICAÇÕES 

Informática e Inglês básico. 

Carteira de Habilitação Categoria B. 


