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1. Contexto 
 

A saúde das pessoas está muitas vezes relacionada aos alimentos que elas 

consomem. Não é à toa que o crescimento da população com doenças como obesidade, 

diabetes, colesterol, tem se refletido na cobertura dos meios de comunicação e levado os 

governantes a adotarem políticas públicas para reduzir esses índices, garantindo mais 

espaço para o trabalho de profissionais de nutrição e dietética. 

Nutrição é a ciência que estuda a composição e as etapas pelas quais um alimento 

passa no ser vivo, quais sejam ingestão, digestão, absorção, metabolismo e eliminação, com 

a finalidade de produzir energia e manter as funções do organismo. Logo, o simples fato de 

se alimentar não implica em uma boa nutrição. O trabalho dos nutricionistas é, portanto, 

indicar um cardápio que contenha os nutrientes necessários, de acordo com o perfil do 

indivíduo, observando as leis da quantidade, qualidade, harmonia e adequação, conhecidas 

como as quatro leis da alimentação. 

Uma vez que os perfis de clientes podem ser bem diversificados, levando-se em 

conta a idade, peso, nível de atividade física, doenças, entre outros fatores, torna-se 

interessante aplicar os conceitos e técnicas de sistemas de recomendação para fazer a 

relação entre os nutrientes presentes nos vários alimentos e as necessidades destes clientes. 

 

2. Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho de graduação é construir um sistema de recomendação que 

auxilie profissionais de nutrição na indicação de cardápios variados aos seus clientes, de 

acordo com o perfil de cada um, de modo que as refeições e alimentos recomendados 

contenham os nutrientes necessários, obedecendo as quatro leis da alimentação. 

A base de dados do sistema, essencial para relacionar alimentos e nutrientes, será 

levantada com a ajuda de nutricionistas e sites especializados. 
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3. Cronograma 
 

O cronograma a seguir serve de previsão dos prazos para realização das atividades 

principais do processo de desenvolvimento do trabalho de graduação, os quais podem ser 

alterados conforme o estudo e aprofundamento do trabalho. 
 

Atividade Março Abril Maio Junho Julho 
Levantamento e estudo do 
material bibliográfico                                         
Definição do escopo e 
levantamento da base de 
dados                                         
Implementação                                         
Elaboração do Relatório                                         
Elaboração da apresentação                                         
Defesa do TG                                         
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