
 

Apresentação 
 

      O Centro Paula Souza promove a Jornada Comemorativa “80 anos do Técnico 

em Nutrição e Dietética (1939 – 2019)” em 6 de maio de 2019, no Centro de 

Capacitação em São Paulo, no bairro de Santa Ifigênia, convidando docentes de escolas 

técnicas e faculdades de tecnologia no estado de São Paulo. 

 

      O curso Técnico em Nutrição e Dietética é originário do curso de “Auxiliares em 

Alimentação ou Dietistas”, o primeiro curso de formação profissional no campo da 

alimentação e nutrição no Brasil, criado pelo médico-chefe Francisco Pompêo do 

Amaral (1907-1990) na Superintendência do Ensino Profissional do Estado de São 

Paulo, por  Decreto Estadual N° 10.033, de 03 de março de 1939. Desde a sua origem 

até 1974, era o único curso técnico de nutrição e dietética funcionando nas instalações 

da atual Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, no Brás, em São Paulo.  

 

      Desde 2009 a instituição promove eventos sobre a história da gênese e evolução 

desse curso. Na época, oferecido em 25 escolas técnicas, e atualmente, em 39 escolas do 

Centro Paula Souza. Para 2019 foram organizadas palestras com professoras e 

nutricionistas do Centro Paula Souza, que participam da evolução desse curso Técnico 

em Nutrição e Dietética na instituição, e a Exposição NEIDE GAUDENCI DE SÁ: 

Dietista, pioneira na construção e evolução do Técnico em Nutrição e Dietética, para 

homenagear essa nutricionista que recebeu do Conselho Regional de Nutrição, em 2002, 

a premiação “Troféu Neide Gaudenci de Sá”, para ser oferecido anualmente ao Técnico 

em Nutrição e Dietética que se destacar no mercado de trabalho. 

 

     Essa exposição acontecerá na sede do Centro Paula Souza e, depois de forma 

itinerante, percorrendo sete escolas técnicas na cidade de São Paulo, a fim de difundir e 

comunicar as comunidades escolares, que a professora Neide Gaudenci de Sá (1933 – 

2018) é merecedora de uma designação patronímica em uma das escolas técnicas que 

oferecem o curso Técnico em Nutrição e Dietética. 


