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Sobre a autora 
 

Hevoise Fátima Papini é nutricionista clínica formada pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, em São 

Leopoldo – RS, e docente de nível superior. 
 

Ao concluir a graduação mudou-se para São Paulo, onde 
iniciou seus estudos de pós-graduação na Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, e obteve título de Mestre em 
Ciências Nefrológicas, em 1995. 

 
Foi idealizadora e coordenadora de Especialização em 

Nutrição em Nefrologia de 2010 a 2014. 
 

Ministra cursos em todo o país sobre Nutrição Renal, 
disseminando conhecimentos a profissionais de nutrição, 

com o objetivo de ajudar a formar cada vez mais 
profissionais que possam ajudar as pessoas com doenças 

renais, melhorando, assim, a sua qualidade de vida. 
 

É diretora executiva do Instituto de Nutrição e Educação 
Hevoise F Papini. 

 
Faz atendimento clínico em São Paulo desde 1991. 
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Porque esse e-book nasceu

Há muito tempo 

eu tenho me empenhado 

em ajudar graduandos em 

nutrição  e profissionais nutricionistas 

 em suas carreiras informalmente.

O meu desejo sempre foi o de 

compartilhar a minha 

experiência de vida e 

profissional com a intenção 

de somar às vidas que

cruzam o meu caminho.

Assim 

nasceu 

esse 

pequeno 

material.

Quero compartilhar

algumas das minhas 

atitudes que fizeram 

com que eu fosse o que 

sou hoje. 

. 

São 4 das tantas 

dicas que eu 

tenho, mas são 

essenciais para 

construir um 

caminho sólido.

Em 2017 quero 

colaborar 

ainda mais com 

colegas, 

para que consigam o 

tão almejado sucesso 

profissional!

Com amor, 
Hevoise
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Deseje ser muito bom!
Quando saímos da faculdade, 
estamos confusos sobre qual 
caminho tomar.  

Como fazer para dar certo? 
O que fazer 
primeiro? Onde? Como?  

Saiba que isso é muito normal! 
Todos passamos por isso. E não 
tem como ser diferente, uma vez 
que algo novo e desconhecido 
se abre e, finalmente, estamos 
no mercado de trabalho. 

Mas, antes de se desesperar, 
deseje ser muito bom em algo! 

Você não sabe ainda que algo é 
esse, mas uma coisa é certa: 
você deve desejar ser MUITO 
BOM. 

Esse "simples" desejo guiará 
você em todo o caminho que 
virá pela frente. Será como uma 
bússola. 
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Seja curioso!
Para ser muito bom no que se 
faz, é necessário um tanto de 
"insatisfação". 

Não se satisfaça com qualquer 
informação. Seja curioso! Queira 
saber mais e mais sobre o 
assunto que está estudando ou 
trabalhando. O porque do 
porque fará muita diferença ao 
longo da vida.

Vence quem sabe muito sobre o assunto 
com que trabalha, por isso, não meça 
esforços para aprender mais e mais. 
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Foco
Escolha qual a área você tem 
mais afinidade e foque todas as 
suas energias nela. 

Só candidate-se a tratabalhos 
nessa área. Estude essa área. 
Mergulhe nela.  

Todos os 
caminhos estão 
errados, quando 

você não sabe 
aonde quer 

chegar. 
(W. Shakespeare)
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Jamais caia na armadilha de 'dar tiros para todos os 
lados'. Pensamentos como: "O que vier, está bom", "Vou 

agarrar o que vier primeiro", "Qualquer coisa serve", 
não devem fazer parte do seu discurso. 

Você não estudou para fazer qualquer coisa. Você 
estudou para ser muito bom na sua profissão e não se 

pode ser muito bom em qualquer coisa.
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Supere-se!
Encare cada dia como uma 

oportunidade para ser 
melhor. Acorde pela manhã e 
se pergunte: como posso ser 

melhor do que ontem? 
 

Faça além da sua obrigação. 
Entregue mais do que o 

combinado. Comprometa-se 
com os resultados de tudo o 

que fizer. 
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Veja à frente. Antecipe-se às 
necessidades do seu cliente ou do 
seu empregador. 

Pense o tempo todo em como 
poderia fazer melhor cada tarefa. O 
aprendizado nunca acaba e sempre 
podemos melhorar.

Não trabalhe por um 
salário. Trabalhe por 

um objetivo. 

www.hevoise.com.br
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HOUSTON OFFICE CENTER  
Rua Fagundes Filho, 191 - Conj. 27 
Metrô São Judas - São Paulo - SP  
(11) 5587-1268        (11) 950434165

www.nutricaoeeducacao.com.br

Clique 

para falar comigo

https://www.google.com.br/maps/place/Edif%C3%ADcio+Dallas+Office+Center+e+Houston+-+Av.+Fagundes+Filho,+191+-+Vila+Monte+Alegre,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04305-010/@-23.626721,-46.6416741,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce5b01c605a60b:0x15df20ec9b79ec18!8m2!3d-23.626721!4d-46.6394854
https://www.instagram.com/nutricaoeeducacao/
https://www.linkedin.com/in/hevoise
https://www.facebook.com/nutricaoeducacao/
https://www.youtube.com/user/souluzluz/
http://www.hevoise.com.br/
http://hevoise.com.br/fale_conosco

