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1. DADOS GERAIS DO CURSO 

 

1.1. Nome do Curso 

Curso de Nutrição  

 

1.2 Grau 

Bacharelado em Nutrição.  

 

1.3 Forma de Ingresso 

O acesso ao Curso se dá por meio do Exame Nacional do Ensino Médio/Sistema de 

Seleção Unificada - ENEM/SiSU. O SiSU foi desenvolvido pelo Ministério da Educação 

para a seleção de candidatos a vagas em instituições públicas de ensino superior que 

utilizam a classificação obtida no ENEM como única fase de seu processo seletivo.  

 

1.4 Número de vagas previstas no ato da criação 

No Ato da criação foram disponibilizadas 40 vagas. Após estudos institucionais sobre a 

demanda, a partir de 2009 passaram a ser oferecidas 50 vagas anuais.  

 

1.5 Número de vagas atual 

Oferta anual de 50 vagas. 

 

1.6 Situação legal do Curso 

Curso de Nutrição com sede no Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), Edifício Central, localizado à Rua Silva Jardim nº 136, Vila Matias, 

Santos-SP. 

Ato legal de criação/autorização do curso: Portaria nº 1235, de 19/12/2007 D.O.U de 

20/12/2007.  

Ato de Reconhecimento do Curso: Portaria nº 409, de 11/10/2011 D.O.U de 14/10/2011.  

Portaria de Renovação de Reconhecimento: Portaria Seres/MEC nº 823, de 30/12/2014, 

publicada no DOU em 2/1/2015 
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1.7 Regime do Curso 

Semestral, com entrada anual de turmas.  

 

1.8 Carga Horária do Curso 

O curso de Nutrição da UNIFESP Baixada Santista segue, como fundamento legal para a 

formação do nutricionista, a Resolução CNE/CES nº 5 de 7/11/2001. Suas 3920 horas 

(incluindo as 200 horas de Atividades Complementares de Graduação) são distribuídas 

em 8 semestres, com 20 semanas por semestre.  

 

1.9 Tempo de Integralização 

Tempo previsto regular de 04 (quatro) anos. O estudante poderá dispor de um tempo 

máximo de integralização, que corresponde a até 50% a mais do tempo previsto regular 

para integralizar o curso. 

 

1.10 Turno de Funcionamento 

Integral.  

 

1.11. Organização do Currículo 

O Instituto Saúde e Sociedade do Campus Baixada Santista da UNIFESP destina-se ao 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em Ciências da Saúde e Ciências do Mar, 

procurando manter a qualidade da formação que constitui a UNIFESP desde sua origem. 

O Projeto Político Pedagógico – PPP – do Campus resulta de esforços coletivos de 

discussão acerca dos propósitos da UNIFESP como instituição pública que se relaciona 

diretamente com a sociedade brasileira. 

O PPP do Instituto de Saúde e Sociedade assume o desafio de articular ensino, pesquisa 

e extensão em saúde na perspectiva da integralidade, imprescindíveis para o 

aprofundamento da compreensão sobre a saúde em todas as suas dimensões. É neste 

contexto, que se inserem as áreas específicas de atuação profissional em saúde entre as 

quais, a Nutrição. 

Assumir a educação interprofissional como direcionador desse projeto implica no 

desenvolvimento de uma proposta formativa interdisciplinar e interprofissional, 

rompendo com estrutura tradicional centrada nas disciplinas e na formação específica de 

determinado perfil profissional. Assim, o Curso de Nutrição tem desenho curricular 
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direcionado por quatro eixos de formação que perpassam os anos de graduação. Em cada 

um dos eixos, módulos aglutinando áreas temáticas afins constituem a proposta 

curricular. A Figura 1 apresenta os eixos que sustentam o Projeto Pedagógico do Curso 

de Nutrição e do Instituto de Saúde e Sociedade. 

 

Figura 1: Eixos de formação que perpassam os anos dos cursos de graduação na 

UNIFESP, Campus Baixada Santista. 

A estrutura curricular implantada articula os quatro eixos propostos, orientados pela 

formação de profissionais da saúde comprometidos com atuações consistentes, críticas e 

potencialmente transformadoras da realidade social, com ênfase na educação 

interprofissional, na interdisciplinaridade, no enfoque problematizador e na produção do 

conhecimento. 

Os eixos “O ser humano em sua dimensão biológica”, “O ser humano e sua inserção 

social” e “Trabalho em saúde” conformam o núcleo comum a cinco dos cursos da área 

de Saúde presentes no Campus Baixada Santista (Educação Física, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional). Nos eixos "O ser humano e sua inserção 

social” e “Trabalho em saúde” conformam também o núcleo comum do Curso de Serviço 

Social. No núcleo comum os estudantes se organizam em turmas mistas, objetivando um 

maior conhecimento entre as diferentes profissões e um preparo para o futuro trabalho 

em equipe e para a produção do cuidado integral.  
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Eixo: Aproximação à Prática Específica do Nutricionista 

As áreas específicas da formação da profissão estão concentradas nos módulos do Eixo: 

“Aproximação a uma prática específica em saúde”, neste caso aproximação à prática 

específica do nutricionista. No primeiro termo do Curso, tal eixo é composto pelos 

módulos “Alimentação: história, cultura e sociedade” e “Ciência dos Alimentos I. Estes 

módulos oferecem o primeiro contato do estudante com o conteúdo específico da 

Nutrição. O primeiro desenvolve conteúdos que favoreçam a reflexão sobre o significado 

da alimentação humana nos contextos histórico, social e cultural. O segundo, “Ciência 

de Alimentos I”, introduz o estudo dos componentes dos alimentos, das reações 

decorrentes do processamento, da rotulagem e cadeia produtiva. Desta forma, estes 

módulos contribuem para fomentar, desde o início do Curso, uma visão ampla e crítica 

que se espera do nosso estudante.  

Os módulos do Eixo Específico estão organizados para apresentar duas grandes áreas 

consideradas centrais/fundamentais para formação do nutricionista: “Atenção em 

Nutrição” e “Práticas com os Alimentos”. 

A área “Atenção em Nutrição” agrega os seguintes módulos: Recomendações 

Alimentares e Avaliação Nutricional, Nutrição Materno-Infantil, Nutrição da Criança e 

do Adolescente, Cuidado Nutricional do adulto e do idoso (I e II), e Nutrição e Atividade 

Física, que fazem interface com os módulos desenvolvidos no Eixo Trabalho em Saúde 

e no Eixo O Ser Humano e sua inserção Social. Tais módulos têm em comum o foco na 

atenção à saúde, na perspectiva nutricional, de diferentes grupos populacionais. Para 

tanto, além de compreender a fisiologia, as principais doenças e as políticas e programas 

relacionados à alimentação e nutrição de gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, os estudantes adquirem outras ferramentas próprias e inerentes à prática 

cotidiana do nutricionista, adequadas para a assistência nutricional a cada grupo. 

Por exemplo, o módulo “Nutrição da Criança e do Adolescente” tem como objetivo 

desenvolver conceitos e práticas fundamentais em nutrição em cada um destes estágio de 

vida, a partir da integração de diversas áreas disciplinares. Assim, estes grupos 

populacionais são apresentados aos estudantes sob a perspectiva da saúde coletiva, das 

ciências humanas, da fisiopatologia, da dietética, da técnica dietética, da avaliação 

nutricional, da educação nutricional e da terapia nutricional. 

Ainda, alguns conteúdos são abordados em outros módulos, a fim de evitar seu estudo 

isolado e permitir a ampliação do olhar do estudante sobre os mesmos. Por exemplo, o 

conteúdo “interpretação de exames” é inicialmente apresentado no módulo 

“Recomendações Nutricionais e Avaliação nutricional”, em conjunto com outros 
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componentes necessários à avaliação nutricional. Em módulos subsequentes (Nutrição 

da Criança e do Adolescente e Cuidado Nutricional do Adulto e do Idoso I e II), tais 

conhecimentos são aplicados com enfoque prático às questões pertinentes de nutrição em 

cada estágio da vida. 

Na área “Práticas com Alimentos” são agrupados os módulos que têm em comum o 

objeto “alimento”: Ciência de Alimentos I, II e III; Nutrição e Preparo dos Alimentos I e 

II, e Gestão de Alimentação Coletiva I, II e III. Tais módulos abordam os aspectos 

relacionados a: seleção e técnicas de preparo de grupos de alimentos, rotulagem e 

legislação de alimentos, composição e propriedades químicas, físicas e nutricionais dos 

macronutrientes e micronutrientes. Estudam os fatores intervenientes na alimentação e 

no planejamento dietético. Relacionam o processamento de alimentos e seus efeitos na 

qualidade nutricional e no perfil microbiano, como também, a utilização das ferramentas 

e instrumentos necessários para a garantia da qualidade dos alimentos. Os módulos da 

área Práticas com Alimentos pretendem promover a articulação dos conteúdos sobre 

composição, cadeia produtiva, sustentabilidade, segurança sanitária e toxicológica, valor 

nutritivo e funcional, recomendações nutricionais, práticas culturais e processos de 

transformação, custo, composição de cardápios, em uma perspectiva de promoção da 

segurança alimentar e nutricional sustentável a partir da prática profissional do 

nutricionista. A área de práticas com alimentos fornece subsídios para todos os módulos 

do eixo específico de formação, e também propicia o atendimento a resolução nº 2, de 15 

de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental). 

A revisão da matriz curricular concluída no ano de 2015 ratifica a origem da ciência da 

nutrição fundamentada nos estudos relativos às interações do alimento com a fisiologia, 

o metabolismo e a genômica, e que dá a conformação de sua dimensão biológica; 

contudo, igualmente valoriza as dimensões social, política e ambiental da ciência da 

nutrição, necessárias a egressos que enfrentarão os desafios da promoção do direito 

humano à alimentação adequada no século XXI. 

Além dos módulos apresentados no Quadro 2, ao longo do Curso também estão previstos 

os módulos de Metodologia da Pesquisa Científica e Orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso. O módulo de Metodologia da Pesquisa Científica visa, entre outros 

objetivos, desenvolver o raciocínio científico, instrumentalizar o estudante para a 

elaboração de projetos de pesquisa, bem como a produção de relatórios, monografias e 

para a divulgação dos trabalhos de pesquisa, embasados na ética profissional. 

Os módulos Orientação de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso I e II, são oferecidos 

nos 6º e 8º termos, respectivamente, e têm como objetivo permitir ao estudante a 
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aplicação de conhecimentos e o desenvolvimento de competências e habilidades para 

realização de trabalhos científicos e pesquisas na área de alimentação e nutrição (item 

3.8). 

No 7º. e 8º termos, estão previstos os estágios curriculares descritos no item 3.11. 

Eixo: O Ser Humano e sua Inserção Social - Construindo percursos de 

aprendizagem, ensino e formação 

No contexto do Projeto Pedagógico, o Eixo O Ser Humano e sua Inserção Social projeta 

desenvolver suas atividades de formação e aprendizagem em uma busca permanente de 

articulação da prática com a teoria, dialogando com os Eixos O ser Humano e Sua 

Dimensão Biológica, Trabalho em Saúde e Aproximação a uma Prática Específica em 

Saúde, procurando superar a concepção que desarticula saberes entre básico e 

profissional. 

Nesse sentido, o eixo tem como objetivos centrais: 

 Formar o estudante para compreender o surgimento das ciências sociais e 

humanas como área de conhecimento, e sua relação com a área da saúde; 

 Formar o estudante para utilizar, teórica e metodologicamente, o instrumental das 

diferentes áreas do conhecimento das ciências sociais e humanas. 

Os objetivos específicos são: 

 Propiciar uma abordagem que considere o impacto da noção de cultura sobre a 

concepção de ser humano; 

 Propiciar uma abordagem que considere o ser humano em suas relações sociais; 

 Instrumentalizar estudantes para o relacionamento pessoal na atenção em saúde, 

educação e assistência e junto a equipe interprofissional; 

 Discutir e sensibilizar o estudante para a função educativa implícita ao exercício 

profissional em saúde; 

Esses objetivos específicos refletem o diálogo entre os campos de conhecimento 

presentes nesse eixo: Antropologia, Sociologia, Psicologia, Educação e Saúde. Na 

perspectiva da articulação dessas áreas de conhecimento o eixo se organiza em módulos 

semestrais no interior dos quais os conteúdos temáticos serão desenvolvidos. 

No primeiro ano o Eixo oferece dois módulos: “Natureza, cultura e sociedade” e 

“Capitalismo, trabalho e direitos”, com 40 e 80 horas, respectivamente. No primeiro 

termo o módulo “Natureza, cultura e sociedade” aborda os núcleos temáticos relação 

natureza, cultura e sociedade e etnocentrismo e relativismo cultural: diversidade, 
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observação participante, contexto de vida das pessoas na cidade, noção de diferença, em 

atendimento a resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental). No segundo termo, o módulo “Capitalismo, desigualdade, 

trabalho e direitos” aborda os seguintes núcleos temáticos: modo capitalista de produção; 

desigualdade; ideologia; trabalho no mundo contemporâneo; Estado e garantia de 

direitos; relação com a sociedade civil, direitos humanos e participação social, em 

atendimento a resolução nº 1, de 17de junho de 2004 (Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos). 

Todos os módulos são desenvolvidos com a constituição de 8 turmas mistas, com 

aproximadamente 45 estudantes, buscando contribuir para o diálogo entre os seis cursos 

e a construção de uma cultura de formação fundada na Educação Interprofissional.   

No terceiro e quarto termos, desenvolve-se o módulo “Subjetividade, corpo e estigma” e 

o módulo “Constituição do humano, políticas e marcadores sociais da diferença”, ambos 

com 40 horas.  

No terceiro termo, no módulo "Subjetividade, corpo e estigma" trabalha-se com os 

seguintes núcleos temáticos: processo de constituição das subjetividades, noções de 

corpo da perspectiva sociocultural; concepções de estigma a partir do corpo; 

aproximação com os eixos específicos. No quarto termo, no módulo são abordados os 

núcleos temáticos: concepções histórico-sociais sobre o humano e suas temporalidades, 

estágios de vida (crianças, jovens, adultos e idosos), marcadores sociais da diferença - 

classe, raça/etnia, gênero, sexualidade, fases da vida e geração, políticas de afirmação da 

diferença e educação das relações étnico-raciais e de gênero, atendendo a resolução nº 1, 

de 17de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana). 

Os compromissos assumidos com a formação em saúde ancoram-se em uma 

compreensão das Ciências Humanas e Sociais em uma perspectiva que rompe com um 

caráter instrumental e/ou acessório dos conteúdos e metodologias próprias desses campos 

científicos, envolvendo-se na construção da reflexão crítica sobre as práticas em saúde a 

partir do olhar do cuidado, do trabalho, das relações sociais, das condições de produção 

de vida nas sociedades. 

Nos intercruzamentos da Antropologia, Sociologia, Psicologia, História, Filosofia, 

Ciência Política e Educação, esboçam-se experiências formativas que, na interface com 

outras áreas do conhecimento, podem ser potencialmente transformadoras da formação 

em saúde comprometida com a permanente construção do Sistema Único de Saúde.                 
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Eixo O Ser Humano em sua Dimensão Biológica 

O Eixo apresenta aos estudantes os conhecimentos biológicos necessários para a atuação 

profissional na área da saúde. Constitui-se de módulos básicos e de ênfase diferenciada, 

a partir das necessidades de cada curso ou de cursos afins. 

Trabalhando com os estudantes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, 

Terapia Ocupacional e Psicologia, aborda os temas das Ciências Biológicas de forma 

integrada e crescente em complexidade. Nesse sentido tem por objetivos: 

- propiciar o entendimento do funcionamento e da interação entre os diferentes sistemas 

do organismo, caracterizando suas bases celulares e moleculares; 

- habilitar os estudantes a discutir de forma abrangente e interdisciplinar a relevância dos 

processos biológicos em situações normais e anormais; 

- compreender que o organismo funciona como unidade e que os diferentes sistemas 

interagem para garantir a saúde e a qualidade de vida, mesmo quando desafiados por 

agressores externos; 

- pontuar o componente biológico com um dos fatores envolvido nas doenças, fator este 

que influencia e é influenciado pelos componentes social, político, histórico, econômico 

e cultural. 

Como estratégia de ensino são formadas turmas mistas nos módulos básicos, reunindo 

os estudantes dos cinco cursos, iniciando a convivência entre profissionais que se 

tornarão aptos a atuar em conjunto na prática em saúde, equilibrando o conteúdo teórico 

e prático básico do conhecimento biológico com discussões de temas relacionados a cada 

área profissional. 

As ferramentas didáticas utilizadas compreendem, além de aulas expositivas, o uso de 

enfoques problematizadores e interdisciplinares implementados na situação integradora, 

nos estudos dirigidos, aulas práticas, seminários, dinâmicas de grupo, trabalhos de 

conclusão, confecção de modelos tridimensionais, dentre outros. 

Nos três primeiros anos dos cursos, as áreas de conhecimento foram organizadas nos 

seguintes módulos: 

- “Do Átomo à Célula (MAC) I e II”, que reúne os conteúdos disciplinares de Biologia 

Celular, Bioquímica, Biologia Molecular, Princípios de Genética e de Biofísica, 
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- “De Introdução aos Tecidos aos Sistemas” (MITS), reunindo as áreas de Anatomia e 

Histologia com a Introdução aos Tecidos, iniciando o Aparelho Locomotor 

- “Dos Tecidos aos Sistemas (MTS) I e II” reunindo as áreas de Anatomia, Histologia, 

Embriologia, Fisiologia e Biofísica, 

- Fundamentos Biológicos do Adoecimento Humano (FBAH) que engloba os conteúdos 

de Imunologia e Patologia Geral 

- “Controle de qualidade biológica de alimentos – CQBA”, compreendendo os conteúdos 

de Microbiologia e Parasitologia - este módulo é exclusivo para o Curso de Nutrição. 

Na lógica da semestralidade, o Eixo oferece aos cinco cursos no 1º termo o MAC I” com 

2 períodos semanais e no 2o termo, o MAC II em 1 período semanal e ainda o MITS em 

1 período por semana na primeira metade do 2º termo. No caso da Nutrição; o primeiro 

termo conta ainda com o módulo “Controle de qualidade biológica de alimentos - CQBA. 

No 3º e 4º termos há os Módulos “Dos Tecidos aos Sistemas I” e II, respectivamente, em 

2 períodos semanais. Já no 5º. termo, temos os “Fundamentos Biológicos do 

Adoecimento Humano”. 

 

Eixo: Trabalho em Saúde 

A proposta de formação do Eixo Trabalho em Saúde - TS insere-se no contexto dos 

movimentos de mudanças na formação dos profissionais de saúde. As atividades de 

ensino do Eixo abrangem os três primeiros anos dos cursos de graduação de Fisioterapia, 

Educação Física, Nutrição, Psicologia, e Terapia Ocupacional, e os dois primeiros anos 

do curso de Serviço Social (vespertino e noturno). 

As diretrizes que têm orientado o Eixo Trabalho em Saúde são: 

- Possibilitar a construção de um raciocínio que consiga estabelecer relações entre: as 

múltiplas dimensões do trabalho em saúde e no processo de saúde-doença-cuidado; as 

condições sociais e a situação de saúde; a dimensão singular e coletiva do adoecimento; 

as práticas de atenção e os modos de gestão e organização dos serviços; possibilitar a 

constituição de um agir profissional que considere as dimensões técnicas, éticas e 

políticas; 

- Contribuir para constituir um corpo de conhecimento ético-técnico-conceitual que sirva 

de referência às diversas áreas profissionais, ampliando as possibilidades de trabalho 

conjunto; 
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- Desenvolver o olhar, a escuta e a sensibilidade para ampliar as necessidades de atenção;  

- Possibilitar o exercício da alteridade, de deslocamento em direção ao outro, visando 

ampliar as possibilidades de interação entre os sujeitos envolvidos: profissionais, 

usuários, estudantes e docentes;  

- Contribuir para desenvolver uma prática que dialogue com os saberes, com os desejos, 

com a singularidade de quem demanda atenção; 

- Desenvolver recursos para lidar com o momento do encontro com os sujeitos e do 

encontro entre trabalhadores, ampliando as possibilidades de lidar com conflitos, 

contradições, identificações e sentimentos que emergem dos encontros. 

As estratégias de ensino-aprendizagem do Eixo consistem em atividades no campo, 

vivências práticas, pesquisas orientadas, supervisões, discussões em grupos, aulas 

teóricas que valorizam a participação e o envolvimento dos estudantes na construção do 

conhecimento. A interação e exposição a situações vivenciadas no cotidiano das práticas 

de atenção à saúde são pontos de partida para a aprendizagem e para a busca de 

referenciais teóricos. 

Em decorrência, os módulos semestrais estão organizados de forma a promover a 

inserção dos estudantes, desde o primeiro ano da graduação, em atividades que 

possibilitam o contato, no território dos municípios da Baixada Santista, com diferentes 

grupos populacionais, nos seus locais de moradia. Procura-se, desta forma, fomentar a 

aproximação dos estudantes com os problemas de saúde da população e também com os 

serviços do sistema de saúde e de outras áreas. Há um permanente esforço de articular os 

referenciais teóricos às práticas, bem como sustentar e aprimorar o diálogo com os 

demais eixos constitutivos do Projeto Político Pedagógico do Campus. 

As atividades do eixo TS envolvem técnicos e docentes da área de saúde coletiva e dos 

diversos cursos de graduação totalizando cerca de 40 docentes a cada ano. Também 

envolvem equipes de diversos serviços públicos de Santos (Saúde, Educação, Assistência 

Social, Esportes, Cultura) e de outros municípios da Baixada Santista. 

O módulo: “Condições de vida e produção social de saúde”, desenvolvido no 1o. termo, 

tem o objetivo de conhecer as diversas condições de vida da população e suas implicações 

para o processo saúde-doença e cuidado. Os estudantes realizam trabalho de campo em 

diferentes regiões da cidade de Santos para conhecer os diferentes territórios, identificar 

e analisar as desigualdades sociais e os contextos de exclusão. 
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O módulo: “Desigualdade Social e Políticas de Saúde no Brasil“, desenvolvido no 2o. 

termo, tem como objetivo discutir o sistema de saúde vigente em nosso país, analisar a 

evolução da racionalidade clínico-epidemiológica, seus pressupostos investigativos e 

suas implicações para as políticas de saúde e para a prática do profissional de saúde.   Os 

estudantes realizam atividades de campo junto aos serviços de saúde para coleta e a 

análise de dados de saúde de diferentes regiões do município de Santos e de outros 

municípios da Baixada Santista. 

O módulo: “Encontros e a produção de narrativas, oferecido no 3o. e 4o. termos (módulo 

oferecidos em dois semestres, para metade da turma em cada ocasião), tem como objetivo 

permitir aos estudantes o desenvolvimento da escuta, do vínculo, de uma prática clínica 

comum aos diversos profissionais que possibilite a identificação de necessidades de 

saúde por meio da produção de narrativas. Duplas de estudantes acompanham através de 

visitas domiciliares quinzenais, sujeitos residentes no município de Santos e em outros 

municípios da Baixada. Os sujeitos são previamente selecionados pelos profissionais dos 

serviços ou docentes. 

O módulo: “Trabalho em equipe e práticas coletivas”, desenvolvido no 3o. e 4o. termos 

(módulo oferecidos em dois semestres, para metade da turma em cada ocasião), pretende 

dar continuidade à formação comum dos estudantes dos seis cursos de graduação da 

Unifesp/Baixada Santista e fortalecer o trabalho em equipe interdisciplinar e a atuação 

com grupos populacionais. Equipes compostas por estudantes dos seis cursos de 

graduação realizam atividades de prevenção e promoção em diferentes grupos 

populacionais residentes no município de Santos e em outros municípios da Baixada 

Santista. 

O módulo: “Clínica integrada: produção de cuidado”, desenvolvido no 5o. e 6º. termos 

(módulo oferecidos em dois semestres, para metade da turma em cada ocasião), tem como 

objetivo propiciar aos estudantes a realização de intervenções específicas e em comum 

na produção do cuidado. São montadas equipes de estudantes das diferentes profissões, 

que têm como responsabilidade a atuação em atendimento domiciliar, acompanhamento 

de pacientes atendidos em serviços especializados e internados em enfermarias 

hospitalares em conjunto com as equipes das unidades de saúde. A orientação e 

supervisão das atividades são realizadas por uma equipe composta por docente de 

diferentes áreas profissionais, totalizando cerca de 21 docentes. Cada turma de 120 

estudantes é subdividida em equipes de aproximadamente 12 de cursos diferentes e 

acompanham semanalmente, pessoas/famílias vinculadas a serviços de saúde (unidades 

básicas, Núcleo de Assistência Psicossocial-NAPS, enfermarias hospitalares) e de outras 
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secretarias, no total de 10 diferentes locais. As atividades de campo totalizam 15 durante 

o termo. 

Portanto, o Curso de Nutrição do Campus Baixada Santista assume, a partir do seu 

Projeto Político-Pedagógico, como direcionadores das ações de formação, os princípios 

da Educação Interprofissional. Parte também da necessidade de implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição (Resolução 

CNE/CES nº 5, de 7 de novembro DE 2001), que ampliam o perfil de competências para 

a graduação, envolvendo a atenção à saúde, o desenvolvimento da liderança e da 

capacidade de comunicação, preparando melhor os futuros profissionais para a 

administração e o gerenciamento de suas práticas, para a tomada de decisão e para a 

educação permanente. 

As ementas dos módulos do Eixo específico, bem como dos demais que compõem a 

matriz curricular, estão apresentadas no anexo 1. 
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2. HISTÓRICO 

 

2.1 Breve histórico da Instituição UNIFESP 

A UNIFESP, criada pela Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994, resulta da 

transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), fundada em 1º de junho de 1933, 

federalizada pela Lei nº 2.712, de 21 de janeiro de 1956, e transformada em 

estabelecimento isolado de ensino superior de natureza autárquica pela Lei nº 4.421 de 

29 de setembro de 1964. Vinculada ao Ministério da Educação, até 2005 era uma 

universidade pública que tinha por objetivo desenvolver, atividades inter-relacionadas de 

ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no campo específico das ciências da saúde. A 

partir de 2006, amplia este compromisso para outras áreas do conhecimento humano. 

A Escola Paulista de Medicina (EPM), inicialmente dedicada à formação em Medicina, 

ampliou suas atividades na área da graduação com a criação dos cursos de Enfermagem 

(1939), Tecnologia Oftálmica (1962), Ciências Biológicas - Modalidade Médica (1966) 

e Fonoaudiologia (1968).  

A partir de 2005, com o apoio das prefeituras locais e os recursos provenientes do 

programa de expansão do governo federal, a Unifesp implantou novas unidades em 

municípios próximos a São Paulo. Os novos campi – denominados Baixada Santista, 

Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco – assumiram a responsabilidade 

pela organização de áreas do conhecimento que incluem, entre outras, as ciências exatas, 

humanas, ambientais e sociais aplicadas. 

A caminho da consolidação como universidade plena, a Unifesp ampliou seu quadro 

docente mediante a admissão de profissionais com titulação mínima de doutorado e 

passou a oferecer novos cursos de graduação, que se fundamentam em modernos projetos 

pedagógicos e permitem maior flexibilidade curricular. Para 48 do total de 55 cursos 

atualmente disponíveis, a forma de ingresso está vinculada ao Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU), que estabelece como  critério de aprovação a nota obtida pelo candidato 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa medida, que visa a democratizar o 

acesso ao ensino superior, é complementada pela reserva de 25% (em 2014) das vagas 

aos candidatos oriundos de escolas públicas e, ainda, pela concessão do auxílio-

permanência aos estudantes com maior vulnerabilidade econômica. No plano da 

internacionalização, a Unifesp – como signatária de importantes convênios de cooperação 

internacional – promove o intercâmbio de estudantes e docentes e participa de redes 

colaborativas de pesquisa. 
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A UNIFESP vem formando profissionais em diferentes áreas do conhecimento, mas vai 

além: ultrapassa os limites da graduação na formação profissional, ao oferecer inúmeras 

opções de pós-graduação (mestrado, mestrado profissional, doutorado), residência e 

especialização, nas mais diversas áreas do conhecimento. Indissociáveis do ensino, a 

pesquisa e a extensão são de comprovada excelência, com menção especial à qualidade 

de seus serviços de assistência médica e de saúde em geral. 

Estas atividades são desenvolvidas por docentes altamente qualificados, tendo como 

resultado uma produção científica e uma prática profissional integradas e abrangentes. 

 

2.2Histórico do Campus 

O Campus Baixada Santista foi o primeiro do processo de expansão das Universidades 

Federais, fundado em 2004, quando se firmou um convênio entre a UNIFESP e a 

Prefeitura Municipal de Santos (PMS). 

A presença da universidade pública foi sempre uma demanda histórica da região da 

Baixada Santista. Nas palavras da então Deputada Federal Mariangela Duarte : 

"Temos certeza que a criação de uma Universidade Federal na região 

metropolitana da Baixada Santista e litoral, por desmembramento da 

Unifesp, será fundamental para complementar as ações que 

desencadearão o desenvolvimento social e tecnológico da região". (Folha 

de São Paulo, 19 de janeiro de 2004)  

É importante ressaltar que a luta pela vinda do Campus para a cidade de Santos uniu toda 

a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o Governo Estadual e o Governo Federal, 

traduzindo um compromisso com os anseios e a garantia do direito à educação superior 

da população brasileira e particularmente, com a comunidade da Baixada Santista . 

Ressalte-se a abrangência da Região Metropolitana da Baixada Santista, que se compõe 

por nove municípios: Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, 

Itanhaém, Peruíbe e Guarujá. Com uma delimitação territorial de 2.373 km2, tem 

aproximadamente um milhão e seiscentos mil habitantes, o que justifica a importância de 

uma universidade pública na região. 

Apreende-se, assim, que a criação e implantação do Campus Baixada Santista da 

UNIFESP são produzidas por meio da organização da sociedade da região, da luta 

coordenada de diversos setores e diferentes instâncias executivas e legislativas.  

Neste movimento, em setembro de 2004 implantam-se, como modalidade sequencial de 

formação específica, com fornecimento de diploma de nível superior em áreas de 

fronteira das ciências humanas com a da saúde, os cursos de Educação e Comunicação 



  

16 
 

em Saúde e o de Gestão em Saúde. O vestibular foi feito e vários servidores da Prefeitura 

Municipal de Santos que atuavam em diferentes espaços da Secretaria Municipal de 

Saúde, buscando qualificação para avançar na assistência à população, tiveram 

possibilidade de vivenciar esta formação. 

Todo o processo de criação dos Cursos, bem como a efetiva realização dos mesmos 

envolveram diferentes setores do Campus São Paulo da UNIFESP, particularmente o 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), o Departamento 

de Medicina Preventiva – Setor de Planejamento em Saúde e Departamento de 

Informática em Saúde. 

Destaca-se, desta forma, a vocação, desde sua criação, do Campus Baixada Santista de 

estar inserido nas demandas, necessidades e perspectivas da comunidade, tendo com a 

Prefeitura de Santos um permanente vínculo de parceria e trabalho conjunto a favor da 

vida e da garantia de direitos da população. Estes cursos, desenvolvidos no noturno, com 

duração de dois anos diplomaram suas turmas em outubro de 2006. 

Neste contexto, os primeiros cursos de graduação, implantados em 2006, vincularam-se 

ao campo da saúde: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia 

Ocupacional. Todos estes cursos em período integral, trazendo para cidade de Santos 

estudantes, docentes e técnicos de diferentes partes do Estado, além da potencialidade de 

atender à população da região da Baixada Santista. 

No âmbito da graduação destaca-se o projeto pedagógico inovador, fundado na educação 

interprofisisonal e na perspectiva da integralidade do cuidado, consonante com as 

Diretrizes Nacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e fazendo jus ao papel histórico 

que a cidade de Santos tem na luta pela Reforma Psiquiátrica e pela construção da saúde 

para todos e com todos. 

Em 2009, implanta-se o Curso de Serviço Social e inaugura-se no Campus, a graduação 

no noturno, respondendo, também, às necessidades dos estudantes trabalhadores da 

Região. Estes 6 cursos já foram avaliados pelo MEC e receberam notas 4-5 e figuram 

entre os melhores do país, de acordo com o ENADE. 

Em 2012, implanta-se o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - ênfase 

em Ciências do Mar, turmas vespertino e noturno, dialogando com mais duas 

fundamentais áreas para a cidade de Santos: o Porto e o Mar. 

Também com um projeto pedagógico inovador, o desenho de Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciências do Mar (BICT-Mar) habilita seu concluinte a atuar no 

mercado de trabalho ou ingressar em cursos de pós-graduação. O projeto prevê ainda, 

que seus egressos terão a oportunidade de continuar seus estudos em nível de graduação, 

por mais 2 anos, em um dos seguintes cursos: Engenharia Ambiental Portuária; 
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Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis (ambos implantados em 2015); 

Oceanografia (2018); Engenharia de Pesca e Aquicultura; Ecologia Marinha (ainda sem 

data prevista para início).  

Atualmente, o Campus BS está composto pelo Instituto Saúde e Sociedade, organizado 

em: Direção Acadêmica e Direção Administrativa (com seus respectivos setores e 

divisões), 7 Departamentos Acadêmicos, incluindo o Departamento de Ciências do Mar, 

embrião da segunda Unidade Universitária Instituto do Mar (IMar);  9 Comissões de 

Curso de Graduação; 3 Câmaras Técnicas (Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação); Biblioteca; 4 Comissões de Ensino de Pós-Graduação, sendo duas 

intercampi (temos dois programas em parceria com Campus São Paulo e Campus 

Diadema)  

Em 2014, o Campus completou 10 anos de atividade acadêmica, inserindo-se de maneira 

diferenciada no campo da formação para a área da saúde e anuncia um importante papel 

no campo da formação de profissionais vinculados à área de Ciências do Mar, denotando 

o empreendedorismo, responsabilidade e dedicação de todos que participam de seu 

desenvolvimento. 

Formação de profissionais graduados em Educação Física, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e  Ciências do Mar, tem sido uma das 

mais significativas tarefas desse Campus, tendo hoje 1113 egressos. Destaca-se, ainda, 

uma importante atuação em pesquisa, em extensão universitária, em projetos decorrentes 

de políticas indutoras da reorientação da formação em saúde como Residência 

multiprofissional, Pró-Saúde e PET-Saúde e na formação de mestres e doutores. 

A produção e disseminação do conhecimento desde a graduação, alcançando um patamar 

de relevo com os Programas de pós-graduação Stricto Sensu têm, também, constituído o 

nosso percurso. 

 

2.3 Inserção regional do Campus Baixada Santista 

A Região Metropolitana da Baixada Santista compõe-se por nove municípios: Santos, 

São Vicente, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém e Peruíbe. 

Com uma delimitação territorial de 2.373 km2 têm aproximadamente um milhão e 

oitocentos mil habitantes (IBGE 2013). Possui uma situação geográfica privilegiada, com 

a proximidade de São Paulo, capital do Estado e com o principal porto da América Latina. 

Além disso, também possui um importante centro industrial no município de Cubatão. A 

localização estratégica associada a sua infraestrutura torna-se um forte atrativo para 

diferentes investimentos no espaço ultrarregional.  
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Apresenta, atualmente, uma malha rodoviária composta pela Rodovia Anchieta, a 

Rodovia Imigrantes, Rio-Santos, Padre Manoel da Nóbrega, Rodovia Ariovaldo Almeida 

Viana, que possibilita o acesso inter-metropolitano e também uma integração a capital e 

o interior paulista potencializando o escoamento de mercadorias do Porto e, ao mesmo 

tempo, o turismo regional.  

Nesse sentido, torna-se um espaço de destino de significativa população flutuante 

reforçando as atividades econômicas do setor de serviços direcionados para o turismo. A 

população residente é de 1.765.277 (IBGE 2013) e a população flutuante representa 

38,0% deste total, nos períodos de alta e baixa temporada, segundo dados da Fundação 

Seade (2008). Entre a população residente estimam-se 19,8% de moradores em favelas, 

moradores de cortiços e moradores de rua. 

A Região Metropolitana conta com uma rede hospitalar pública, ligada ao SUS, com 15 

hospitais, 9 públicos e 6 filantrópicos. A distribuição dos hospitais ligados ao SUS 

concentra-se a maior parte no Município de Santos. 

A despeito de todo este perfil sócio-econômico, os indicadores de desenvolvimento social 

nos mais diversos e complexos âmbitos, mostra uma aguda desigualdade social, com 

grandes áreas de vulnerabilidade e ainda, restrito alcance das políticas públicas sociais. 

 

2.4 Histórico do Curso de Nutrição, sua contextualização e inserção 

No estado de São Paulo existiam, até o ano de 2004, apenas três cursos de graduação em 

Nutrição em universidades públicas (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” UNESP - Botucatu, Universidade de São Paulo USP - Campus São Paulo e 

Campus Ribeirão Preto), indicando a escassez de vagas em instituições públicas para a 

formação de nutricionistas no Estado mais populoso do Brasil. 

No contexto da política nacional de expansão de vagas nas universidades públicas 

federais, que incentivou a abertura de novos campi, a UNIFESP assumiu o compromisso 

de ampliar a oferta de cursos públicos de graduação na área da saúde, incluindo a 

graduação em Nutrição. Para tanto, em 2004 uma comissão de docentes e outros 

profissionais ligados ao campo da Nutrição, que atuavam na Universidade, iniciou a 

elaboração de uma proposta para a criação do Curso. Ao final de 2005, um novo grupo 

de docentes contratados por meio de concurso público, foi designado para assumir a 

tarefa de dar continuidade ao processo de desenvolvimento e implantação do Curso no 

Campus Baixada Santista, como parte do projeto de expansão da universidade, em um 

trabalho integrado a outros quatro novos cursos de graduação na área da saúde: 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Educação Física. 
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O curso de Nutrição iniciou suas atividades em 2006, seguindo o movimento de mudança 

na educação superior de profissionais de saúde por meio das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para graduação desses profissionais (CNE/CSE, 2001) e vem participando das 

políticas indutoras para reorientação da formação profissional em saúde, como o Pró-Saúde e 

PET-Saúde, do Ministério da Saúde.  

O Curso demonstra grande vocação para a pesquisa, os docentes ligados ao Curso tem 

captado fomento de diferentes agências para desenvolvimento de projetos inovadores. 

Cabe destacar que a maioria dos docentes do curso de Nutrição está credenciada no 

Programa de Pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, no Programa de Pós-

graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde e/ou no Programa de Mestrado Ensino 

em Ciências da Saúde - Modalidade Profissional, com participação ativa nas diferentes 

linhas de pesquisa destes programas.  

 

2.5 Apresentação, justificativa e perfil do curso 

O Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição prevê a vivência do estudante desde o início 

do curso em cenários de sua prática profissional. Esta experiência se dá por meio de 

aproximações sucessivas às atividades práticas, possibilitando a execução de tarefas de 

complexidade e responsabilidade crescentes ao longo da trajetória acadêmica. Busca-se, 

dessa forma, desenvolver a iniciativa, o espírito crítico, a criatividade, o conhecimento da 

realidade e o compromisso social do estudante, para aprimorar a sua atuação articulando 

e integrando os conhecimentos e as habilidades. A formação profissional assim proposta, 

favorecerá o conhecimento do homem em seus aspectos biológicos, psicológicos e 

socioculturais; do alimento, em sua natureza, formas de produção, distribuição, acesso e 

transformação para a alimentação humana e, sobretudo, das relações e impactos 

decorrentes desses componentes, que se dão sob conjunturas históricas, econômicas, 

sociais e culturais, específicas em cada sociedade. 

A Educação Interprofissional está conceituada como uma proposta na qual duas ou mais 

profissões aprendem sobre o trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, 

na melhoria da qualidade do cuidado. Configura-se, assim, um estilo de educação que 

prioriza o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade e o compromisso com a 

integralidade das ações, que deve ser alcançado com um amplo reconhecimento e respeito 

às especificidades de cada profissão. 

  

http://www.unifesp.br/campus/san7/component/content/81-pos-graduacao-bs/146-programa-de-mestrado-ensino-em-ciencias-da-saude-modalidade-profissional?Itemid=663&highlight=WyJtZXN0cmFkbyIsInByb2Zpc3Npb25hbCIsIm1lc3RyYWRvIHByb2Zpc3Npb25hbCJd
http://www.unifesp.br/campus/san7/component/content/81-pos-graduacao-bs/146-programa-de-mestrado-ensino-em-ciencias-da-saude-modalidade-profissional?Itemid=663&highlight=WyJtZXN0cmFkbyIsInByb2Zpc3Npb25hbCIsIm1lc3RyYWRvIHByb2Zpc3Npb25hbCJd
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1. Objetivos do Curso 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Nutrição do Campus Baixada Santista se 

propõe a articular conteúdos de natureza técnica, social, ética, política e crítica, de modo 

a responder às demandas contemporâneas da sociedade. Permite, portanto, que 

conhecimentos e vivências ao longo do Curso de Nutrição proporcionem ao estudante a 

aquisição de competências e habilidades gerais e específicas necessárias à prática 

cotidiana do nutricionista, voltadas ao cuidado integral, de forma ética e humanística, 

conforme o previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE/CSE, 2001). Desta 

forma o Curso de Nutrição da UNIFESP tem como objetivo formar nutricionistas com 

conhecimentos, competências e habilidades para o pleno exercício profissional, com 

vistas a: 

● Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 

individual e coletiva, nos diferentes níveis de atenção à saúde, bem como nas 

demais áreas de atuação, segundo os princípios e as diretrizes do SUS e da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN;  

● Compor equipes interprofissionais, atuando interdisciplinarmente junto ao 

sistema local de saúde, estimulando a integralidade da atenção e do cuidado;  

● Incentivar o pensamento crítico, tendo como base o olhar amplo para a realidade 

em que se insere, considerando a complexidade de seus determinantes histórico, 

sociocultural, ambiental e econômico, para que seja possível buscar soluções 

pertinentes, atuando dentro de elevados padrões de qualidade e princípios éticos; 

● Avaliar, sistematizar e tomar decisões de forma eficiente, gerenciando o uso 

apropriado dos recursos ambientais, materiais e pessoais, baseando-se na leitura 

crítica da realidade e em evidências científicas;  

● Reconhecer a alimentação adequada e saudável como direito humano, atuando em 

sua defesa. 

 

3.2. Habilidades e Competências 

Frente aos objetivos gerais apresentados, o Projeto Pedagógico se propõe a formar 

nutricionistas a partir do desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades 

para: 

● Realizar atenção nutricional a indivíduos e a grupos populacionais, ao longo do 

ciclo de vida e em diferentes situações de saúde;  
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● Realizar diagnóstico do estado nutricional, por meio do conhecimento dos hábitos 

alimentares, da história e das condições de vida, e da utilização apropriada de 

medidas antropométricas, sinais clínicos e, quando necessário, dos exames 

bioquímicos, visando à promoção e à manutenção da saúde e à recuperação do 

estado nutricional de indivíduos e coletivos;  

● Formular, executar e/ou avaliar políticas e programas de alimentação e nutrição, 

em âmbito local, regional e nacional;  

● Desenvolver projetos terapêuticos singulares de atenção nutricional e habilidades 

de aconselhamento nutricional, na perspectiva da Clínica Ampliada e 

Compartilhada e da atuação interdisciplinar, tendo como princípios a 

compreensão da complexidade do processo saúde-doença e da constituição do 

sujeito, por meio da escuta qualificada, da construção de vínculo e do 

fortalecimento ou ampliação dos graus de autonomia, que permitam ao sujeito 

fazer a co-gestão do seu cuidado; 

● Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição com vistas à 

melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas, de modo a 

contribuir para a promoção de ambientes sustentáveis, preservando os recursos 

naturais e gerenciando a produção de resíduos, em prol da melhoria da qualidade 

de vida e saúde das pessoas; 

● Realizar atribuições específicas na gestão das políticas e programas de 

alimentação e nutrição, com vistas a garantir o direito à alimentação adequada e 

saudável à todos os cidadãos;  

● Aplicar os conhecimentos da dietética sobre a composição, as propriedades, as 

transformações dos alimentos e o seu aproveitamento pelo organismo humano, no 

planejamento e na elaboração de cardápios para indivíduos e coletividades;  

● Realizar diagnósticos e intervenções no sistema alimentar local, considerando as 

influências sociais, culturais, ambientais e econômicas que determinam a 

produção, a disponibilidade, o acesso, o consumo e a utilização biológica dos 

alimentos;  

● Atuar em equipe interprofissional na perspectiva interdisciplinar, nas linhas de 

ação propostas nas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - 

PNAN: Organização da atenção nutricional; Promoção da alimentação adequada 

e saudável; Vigilância alimentar e nutricional; Gestão das ações de alimentação e 

nutrição; Participação e controle social; Qualificação da força de trabalho; 

Controle e regulação dos alimentos; Pesquisa, inovação e conhecimento em 

alimentação e nutrição e; Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e 

Nutricional - SAN.  
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● Realizar auditoria, assessoria e consultoria na área de alimentação e nutrição, 

posicionando-se criticamente em favor da segurança alimentar e nutricional com 

soberania alimentar;  

● Garantir a segurança dos alimentos, por meio do controle de qualidade, do 

desenvolvimento e da avaliação de novas fórmulas ou produtos alimentícios para 

consumo humano, respeitando a legislação brasileira, as normas internacionais e 

os princípios da segurança alimentar e nutricional; 

● Comprometer-se com a própria educação permanente e com a capacitação de 

futuros profissionais, fomentando a oferta de estágios em seus locais de atuação; 

● Adotar boa comunicação com outros profissionais e públicos em geral, mantendo 

o caráter confidencial das informações recebidas e assumir sempre que necessário, 

a liderança no trabalho em equipe interprofissional, com compromisso, ética, 

responsabilidade e empatia.  

● Pautar a atuação profissional em princípios éticos, tomando a alimentação como 

elemento de humanização das práticas de saúde, respeitando a diversidade e a 

cultura alimentar, fortalecendo a autonomia dos sujeitos das ações, considerando 

a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e 

nutrição, conforme pressupõe a PNAN vigente. 

 

3.3. Perfil do egresso 

As competências e habilidades específicas, por sua vez, desenvolvidas ao longo de todo 

o Curso, com base no perfil profissional previsto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais1, 

devem permitir que o egresso do Curso de Nutrição da UNIFESP se posicione 

criticamente frente às demandas sociais, assumindo postura pró-ativa na defesa do direito 

à saúde e do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) - acesso permanente a 

uma alimentação saudável, de qualidade e em quantidade suficiente - em qualquer cenário 

de atuação do nutricionista. 

Portanto, o perfil definido pelas habilidades e competências gerais e específicas é: 

Formação interprofissional fundamentada em princípios éticos e humanísticos, voltada 

para uma visão de integralidade da atenção e do cuidado à saúde dos indivíduos e 

coletividades, e voltada para o trabalho em equipe, construída com base na prática 

contínua dos conhecimentos e vivências adquiridos na interface sociedade-universidade, 

em todos os períodos do Curso. Desta forma, espera-se do egresso um posicionamento 

                                                           
1“Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar, visando à segurança alimentar e à 

atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para 

a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais”. 
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crítico para a construção do bem comum à sociedade por meio da participação ativa na 

efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA. 

 

3.4. Pressupostos epistemológicos / teóricos 

A Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 20062, que cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, define Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como:  

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 

a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis”. 

Ao partir desta diretriz o Projeto Pedagógico do Curso assume como pilares da sua 

formação: 

- aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão, aprender a 

aprender; 

- aprender a fazer, não adquirir apenas uma qualificação profissional, e sim adquirir 

competência para poder agir sobre o meio e enfrentar numerosas situações; 

- aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas e; 

- aprender a ser, estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de 

autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal3. 

Com estes referenciais o Curso de Nutrição assume como seus pressupostos a 

aprendizagem dialógica, colaborativa/interativa, a postura ativa do estudante na 

construção do conhecimento, a postura facilitadora e mediadora do docente no processo 

ensino e aprendizagem, a pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão 

e a interdisciplinaridade.  

Em alinhamento à proposta do Projeto Pedagógico do Campus, o Curso de Nutrição 

percorre quatro eixos de formação: “O Ser Humano em Sua Dimensão Biológica”, “O 

                                                           
2BRASIL. Presidência da República. Lei Nº 11.346, DE 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras 

providências. 
3 UNESCO. Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Educação: Um tesouro a descobrir. 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Paris: UNESCO: 1996. 
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Ser Humano e Sua Inserção Social”, “Trabalho em Saúde” e “Aproximação à Prática 

Específica do Nutricionista”. 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Nutrição, previstos nas diretrizes 

nas diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais, 

Humanas e Econômicas; Ciências da Alimentação e Nutrição e Ciências dos Alimentos) 

estão descritos nos Quadros 1 e 2, de acordo com sua distribuição nos módulos, com as 

respectivas cargas horárias, ao longo dos três primeiros anos de formação. 

 

Quadro 1. Apresentação dos conteúdos curriculares distribuídos nos Módulos e com as 

respectivas cargas horárias - Eixos Comuns. Curso de Nutrição, UNIFESP, Campus 

Baixada Santista, 2016. 

Conteúdos previstos nas 

Diretrizes Curriculares 
Módulos, carga horária Áreas do conhecimento 

 

Ciências Biológicas e da Saúde; 

Bases moleculares e celulares dos 

processos normais e alterados; 

Estrutura e função dos tecidos, 

órgãos, sistemas e aparelhos. 

Do átomo à célula I e II (240h) 

Bioquímica, Biofísica, 

Biologia Celular, Biologia 

Molecular, Genética, 

Princípios de Biofísica. 

 

 

 

 

Introdução dos Tecidos aos 

Sistemas (40h) 

Tecidos aos Sistemas I e II 

(300h) 

Anatomia, Histologia, 

Embriologia, Fisiologia, 

Biofísica. 

 

 

Fundamentos biológicos do 

adoecimento humano (80h) 
Patologia e Imunologia 

 

 

 

 

 

Natureza, cultura e sociedade 

(40 h) 

Capitalismo, desigualdade, 

trabalho e direitos (80h) 

Antropologia, Sociologia, 

Psicologia, Estigma, 

Políticas e Direito. 
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Ciências Sociais, Humanas e 

Econômicas; 

Determinantes sociais, culturais, 

econômicos, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais; 

Comunicação nos níveis individual 

e coletivo, do processo saúde-

doença. 

Subjetividade, corpo e estigma 

(40h) 

Constituição do humano, 

marcadores sociais da diferença 

e políticas afirmativas (40h) 

Condições de vida e produção 

social da saúde (40 h) 

Desigualdade Social e políticas 

de saúde no Brasil (80h) 

 

Saúde coletiva - 

Epidemiologia, Política e 

Planejamento. 

Encontros e a produção de 

narrativas (80h) 

Trabalho em equipe e práticas 

coletivas (80h) 

Clínica Integrada: Produção do 

cuidado (80h) 

Saúde coletiva - 

Humanização do cuidado 

(escuta qualificada e 

construção de vínculo para 

análise de demandas e 

necessidades em saúde); 

Educação em saúde 

(trabalho em equipe, 

promoção e prevenção); 

Clínica ampliada (prática 

clínica integrada e gestão 

do cuidado em saúde). 
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Quadro 2. Apresentação dos conteúdos curriculares distribuídos nos Módulos e com as 

respectivas cargas horárias - Eixo Específico. Curso de Nutrição, UNIFESP, Campus 

Baixada Santista, 2016. 

 

Conteúdos previstos nas 

Diretrizes Curriculares 

Módulos, carga horária  Áreas do conhecimento 

Ciências da Alimentação e 

Nutrição; 

Composição, propriedades e 

transformações dos alimentos, 

higiene, vigilância sanitária e 

controle de qualidade dos 

alimentos. 

Educação Alimentar e 

Nutricional 

Nutrição humana, dietética, 

avaliação nutricional e terapia 

nutricional; processos 

fisiológicos e nutricionais; 

Abordagem da nutrição no 

processo saúde doença, 

considerando a influência 

sociocultural e econômica. 

 

Gestação, nascimento, 

crescimento e 

desenvolvimento, 

envelhecimento.  

Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição;  

Realizar diagnósticos e 

intervenções na área de 

alimentação e nutrição. 

 

 

Planejar, gerenciar e avaliar 

unidades de alimentação e 

nutrição, visando a 

manutenção e/ou melhoria das 

condições de saúde de 

Nutrição e Preparo dos 

Alimentos I e II (200h) 

 

Ciência de  alimentos  I,  II  e  III 

(200h) 

 

 

Alimentação: história, cultura e 

sociedade (60 h) 

 

Controle de Qualidade Biológica 

de Alimentos* - (80h) 

Nutriçãobásica,Dietética, 

Técnica Dietética, 

BioquímicaaplicadaàNutrição, 

Guias alimentares, 

FisiologiaaplicadaàNutrição. 

Química e Bioquímica de 

Alimentos, Bromatologia, 

Tecnologia de Alimentos e 

legislação de rotulagem de 

alimentos. 

Antropologia e sociologia 

aplicadas à alimentação e 

nutrição, História da 

alimentação. 

Microbiologia e parasitologia 

voltadas para os alimentos. 

 

Nutrição Materno-Infantil (120h) 

Cuidado Nutricional do adulto e 

do idoso I e II (240h) 

Nutrição da Criança e do 

Adolescente (120h) 

Recomendações Alimentares e 

Avaliação Nutricional (60h) 

 

 

 

Gestão de Alimentação Coletiva 

I, II e III (240h) 

Nutrição materna, do recém-

nascido, da criança, do 

adolescente, do   adulto   e do 

idoso; Nutrição em Saúde 

Coletiva (epidemiologia 

nutricional, políticas e 

programas de alimentação e 

nutrição e, segurança 

alimentar e 

nutricional); Fisiopatologia 

da Nutrição, Dietética, 

Avaliação nutricional, 

Recomendações alimentares, 

Aconselhamento nutricional, 

Terapia nutricional; 

Educação alimentar e 

nutricional; Informática 

aplicada à nutrição. 
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coletividades sadias e 

enfermas. 

Atividades físicas e 

desportivas 

 

 

 

 

Nutrição e Atividade física (60h). 

Gerenciamento e 

administração do trabalho, 

dos recursos físicos e 

materiais, planejamento de 

cardápios para coletividades, 

Informática aplicada à gestão 

de Unidades de Alimentação e 

Nutrição, sustentabilidade na 

produção de refeições, 

educação alimentar e 

nutricional. 

Fisiologia do exercício, 

dietética, avaliação 

nutricional, aconselhamento 

nutricional 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

- TCC I e II (120h) 

Aplicação de conhecimentos e 

o desenvolvimento de 

competências e habilidades 

para realização de trabalhos 

científicos e pesquisas na área 

de alimentação e nutrição 

* Módulo de responsabilidade do Eixo comum "O ser humano em sua dimensão biológica", ministrado para o curso de 

Nutrição. 

 

  



  

28 
 

3.5. Pressupostos didático-pedagógicos 

Os pressupostos didático-pedagógicos para a formação de nutricionistas da UNIFESP-

BS estão fundamentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nos princípios da 

formação profissional do Campus Baixada Santista, e na integração entre o saber e o 

fazer; assim, as atividades práticas de campo – presentes desde o início do curso - estão 

associadas à reflexão teórica. Com esta concepção, o Projeto Pedagógico do Curso 

assume os seguintes pressupostos: 

- Diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação: estrutura 

curricular, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem alicerçadas na prática, 

possibilitando que o processo de construção do conhecimento ocorra 

contextualizado ao futuro exercício profissional, reduzindo a dicotomia 

teoria/prática. 

- A problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa: as estratégias 

pedagógicas problematizadoras expressam princípios que envolvem assunção da 

realidade como ponto de partida e chegada da produção do conhecimento, 

procurando entender os conteúdos já sistematizados como referenciais 

importantes para a busca de novas relações. Em alinhamento às formulações de 

Paulo Freire, o PPC propõe a inserção crítica na realidade para dela retirar os 

elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. 

 

Ao adotar a diversificação das estratégias de ensino e a problematização a partir da 

prática, leva a construção de uma nova relação entre o docente e o estudante onde a 

produção e socialização do conhecimento são feitas em conjunto, mobilizando o 

estudante e o grupo a buscar soluções possíveis para serem discutidas e concretizadas à 

luz de referenciais teóricos e práticos.  

As práticas pedagógicas do Curso de Nutrição levam em consideração que o exercício 

profissional é afetado pelas mudanças econômicas, políticas, ambientais, socioculturais e 

tecnológicas, dimensões que suscitam o ensino e a aprendizagem de novas atitudes e 

competências dos nutricionistas. As novas demandas para a atuação do nutricionista 

impõem reformulações na forma de ensinar, em favor da discussão sobre o 

desenvolvimento de um sistema alimentar socialmente referenciado e sustentável que 
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permita alcançar a Segurança Alimentar e Nutricional. Esta concepção, mais integradora, 

implica na aprendizagem da capacidade de articular os conhecimentos específicos da 

Nutrição com os de outros profissionais em uma perspectiva não tecnicista. Para 

concretizar essa proposta, são adotadas estratégias pedagógicas plurais, com aulas 

expositivas e dialogadas, estudos dirigidos realizados em grupo para promover a 

discussão crítica dos temas abordados nos módulos. São realizados trabalhos de campo 

em diferentes contextos e junto a grupos sociais, além de exercícios de aproximação com 

a metodologia de pesquisa.  Adota-se, também, como estratégia pedagógica o incentivo 

ao levantamento bibliográfico para a realização de seminários e a produção de ensaios 

reflexivos que além de incentivarem a capacidade de elaboração de textos acadêmicos 

críticos, também solicitam a relação do conteúdo com a prática profissional. 

 

3.6. Pressupostos metodológicos 

A concretização do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Nutrição do Campus 

Baixada Santista está centrada em uma perspectiva de educação interprofissional que 

contribua para a superação da vertente biológica e tecnicista que tradicionalmente marca 

a formação do nutricionista.  

Em alinhamento à proposta do Projeto Pedagógico do Campus, o Curso de Nutrição 

percorre quatro eixos de formação: “O Ser Humano em Sua Dimensão Biológica”, “O 

Ser Humano e Sua Inserção Social”, “Trabalho em Saúde” e “Aproximação à Prática 

Específica do Nutricionista”, centrado no enfoque problematizador e na produção de 

conhecimento, compreende a formação em saúde como um processo de práticas sociais 

permeado pelas concepções de saúde e adoecimento. Busca superar as concepções 

reducionistas e suas relações de causalidade linear, e contribuir para a instauração de uma 

cultura acadêmica que se nutre da dúvida, do diálogo entre diferentes, do alargamento 

dos caminhos de produção dos conhecimentos científicos e da perspectiva plural dos 

saberes e experiências humanas. 

Busca desenvolver suas atividades de formação e aprendizagem por meio de uma busca 

permanente de articulação da prática com a teoria e do diálogo entre os quatro eixos.  
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Com o objetivo de valorizar a interdisciplinaridade, os Eixos agrupam organicamente 

conteúdos programáticos, cuja proximidade temática permite a proposição de estratégias 

pedagógicas integradas. Em outras palavras, os Eixos são compostos por módulos, que 

correspondem à junção de disciplinas, pois agregam diferentes áreas do conhecimento 

confluentes, de modo a integrar, e não fragmentar, os saberes necessários à formação do 

nutricionista. 

Isto significa, entre outras medidas, assumir uma nova organização curricular, que 

prioriza as discussões e as vivências conjuntas das diferentes profissões envolvidas no 

cuidado em saúde, e implica no desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem 

caracterizada pelas trocas e pelos saberes partilhados, estabelecendo espaços formativos 

mais significativos e comprometidos com a prática do trabalho em equipe que considere 

às necessidades sociais da saúde, e seja orientado pelos princípios do Sistema Único de 

Saúde – SUS. Entende-se, portanto, que o processo de formação deve ser articulado com 

o mundo do trabalho, rompendo a separação existente entre teoria e prática e estimulando 

os profissionais de saúde a desenvolver um olhar crítico-reflexivo que possibilite 

transformações das práticas, tendo em vista a integralidade do cuidado, a resolubilidade 

e a qualidade dos serviços prestados à população.  

Os métodos de ensino adotados nas unidades curriculares do Curso de Nutrição 

desenvolvem uma educação problematizadora, que busca romper com os esquemas 

verticais de ensino, colocando estudantes e professores, sujeitos ativos, construindo, 

refletindo, dialogando entre si e mediatizados pelas múltiplas realidades em que estão 

inseridos. Entendem o diálogo como uma exigência existencial no processo de 

dialogicidade, necessária na educação problematizadora.  Paulo Freire afirma que se o 

diálogo:  

“ é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir 

de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem 

tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes.” (Freire, 1987:79)4 

 

                                                           
4 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ªed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 184p. 
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Nos eixos comuns, a estratégia pedagógica escolhida para concretizar essa proposta 

aproxima os estudantes dos seis cursos de graduação da área da saúde (agrupados em 

turmas mistas) aos diferentes contextos, grupos sociais na cidade de Santos (portuários, 

pescadores, comerciantes, moradores de favelas, cortiços, classe média, idosos entre 

outros) bem como à rede de serviços de saúde do SUS municipal, da Assistência Social, 

da Educação, da Cultura, do Esporte e outros. 

Esta aproximação dos estudantes à realidade da cidade e dos serviços funda-se numa 

perspectiva metodológica formadora do processo de produção do conhecimento em suas 

dimensões técnica, conceitual e relacional.  

A organização dos conteúdos em módulos que integram diferentes áreas disciplinares e 

dos quais participam docentes com diferentes formações cria oportunidades para a 

diversidade de métodos de ensino, de estratégias pedagógicas, que contribuem para a 

construção de um espaço agradável, instigante e motivador em torno das grandes questões 

que marcam as agendas local, nacional e internacional relativas à alimentos e nutrição. 

Durante todo o Curso os alunos são estimulados a exercitar a percepção do próximo, sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e preconceitos. 

Assim, o processo ensino-aprendizagem do curso privilegia cenários reais de prática 

profissional, onde o estudante vivencia o processo em salas de aula, laboratórios e 

equipamentos sociais diversos. 

O Curso de Nutrição, alinhado ao Campus Baixada Santista, reconhece que os três pilares 

da Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e a extensão devem ser 

vistos como indissociáveis e interdependentes. Da mesma forma que o ensino está 

presente na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas da Universidade, a 

pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino campos fecundos de investigação. 

Por outro lado, as atividades de extensão e a participação em estratégias indutoras da 

reorientação da formação profissional em saúde como o Pró-Saúde e PET-Saúde, possibilitam 

novas dimensões do processo formativo da Universidade, aproximando os estudantes da 

realidade local e regional, onde a Universidade está inserida, favorecendo não só os 

projetos de pesquisa e a construção de novos conhecimentos, mas também, viabilizando 

a interação entre a universidade e a sociedade. Os projetos sociais de extensão e os 
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projetos Pró-Saúde e PET-Saúde têm importância particular justamente por constituírem 

uma tentativa de diminuição da dissociação entre a dinâmica de ensino dos cursos 

superiores e as necessidades da população, sendo oportunidade de envolvimento dos 

estudantes de graduação em processos nos quais experimentam o papel protagonista na 

construção da sociedade, vivenciado a partir de sua escolha profissional. 

A convivência entre as atividades de graduação e pós-graduação, bem como das interfaces 

e interdependências que existem entre estes dois momentos de ensino é um princípio deste 

Projeto Pedagógico. O Campus Baixada Santista, desde de 2013, conta com um programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Nutrição, o Programa em Alimentos, Nutrição 

e Saúde, de caráter interdicisplinar é um facilitador da integração entre os diferentes 

níveis de ensino. Reconhece, ainda, a necessidade de que não haja uma monopolização 

dos interesses docentes e dos recursos de infra-estrutura/fomento em um espaço 

formativo ou de pesquisa em detrimento de outros, evitando secundarizar e ou 

marginalizar qualquer uma das atividades que compõem os pilares da Universidade. O 

Campus Baixada Santista conta com outros três programas de pós-graduação: o  

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde  - mestrado e 

doutorado, o Programa de Mestrado Ensino em Ciências da Saúde - Modalidade 

Profissional,  e o Programa Interunidades de Pós-Graduação em Análise Ambiental 

Integrada.  

Este Projeto Pedagógico também identifica a necessidade de que sua implementação e 

execução seja objeto de estudo pelos docentes e pela Instituição, produzindo 

conhecimento sobre a importância e desenvolvimento constante do Projeto, construindo 

alternativas para lidar com as dificuldades e entraves que emergem de todo processo 

transformador. 

Neste sentido, foi decisão da Comissão de Curso que todas as reuniões ordinárias da 

Comissão de Curso, que ocorrem com frequência mensal, dediquem parte de seu tempo 

de duração para a discussão do PPC, o que constitui elemento adicional para a 

organização e legitimação da participação dos docentes na vida do curso.  

Desta forma, o Curso de Nutrição pretende realizar um currículo ativo, com orientação 

docente para a participação do estudante de forma dinâmica, proativa e criativa, em uma 

perspectiva de co-responsabilização pelo processo ensino-aprendizagem. 
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3.7. Sistema de Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

A complexidade e singularidade do processo de avaliação da aprendizagem em um 

currículo que assume a educação interprofissional e a interdisciplinaridade como 

princípios orientadores, exige a articulação entre as diferentes práticas, estratégias, 

critérios e instrumentos, na perspectiva da consolidação de uma cultura de avaliação da 

aprendizagem comprometida com o desenvolvimento das pessoas. Nesta perspectiva, se 

entende que aprender é construir o próprio conhecimento, portanto, a avaliação assume 

dimensões mais amplas. 

O ato educativo, ao ter norte teórico que avaliar é edificar caminhos que potencializem o 

acompanhamento das aprendizagens, identifica avanços e dificuldades, reconhece os 

contextos político-acadêmicos e institucionais em que as práticas estão inseridas, bem 

como, mapeia o poder indutor de políticas favorecedoras de mudanças e superações no 

cotidiano do ensino em saúde. 

Assim, a avaliação constitui um mecanismo constante de retroalimentação, visando à 

melhoria do processo de construção ativa do conhecimento pelos estudantes em seus 

processos de formação nos diferentes eixos e módulos. 

No âmbito da política institucional a avaliação da aprendizagem compreende um conjunto 

de atividades que possibilite avaliar o itinerário de cada estudante, considerando aprovado 

àquele que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo e nota 

de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Para a composição deste processo de avaliação, diversas e múltiplas são as práticas de 

avaliação no Campus Baixada Santista, articulando a natureza dos conteúdos e os 

objetivos de aprendizagem delineados para cada unidade curricular. 

Desta forma, há uma perspectiva de avaliação individual e uma de avaliação em grupo, 

com diferentes estratégias, previstas nos planos de ensino (anexo 1). 

A avaliação formativa caracteriza-se por um processo contínuo e um mecanismo de 

retroalimentação composto por duas avaliações: cognitiva e atitudinal, que compõe a nota 

final. 

A avaliação cognitiva prevê a avaliação processual sobre o domínio de habilidades e 

competências para desenvolver: o conhecimento técnico-científico, a visão crítica e ética, 

a iniciativa para a construção do próprio conhecimento, a capacidade de expressão, a 

capacidade de escrita e a visão interdisciplinar. 

A avaliação atitudinal prevê a observação e registro de assiduidade, pontualidade, 

responsabilidade, interação e cooperação individual, envolvimento e empenho coletivo, 
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postura ética e organização do trabalho (em campo, em sala de aula, em laboratório ou 

outro local/cenário de aprendizagem). 

Para a avaliação da unidade curricular de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

I – Nutrição, o estudante deve apresentar um projeto ao final do módulo. A nota final 

considera características atitudinais e características cognitivas relativas ao domínio de 

habilidades e competências para a elaboração do projeto. Para aprovação, o estudante 

deve obter média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis). 

Ao término da unidade curricular Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II – 

Nutrição, o estudante deve elaborar um trabalho científico seguindo as normas indicadas 

pela Comissão de Curso de Nutrição e expressas no Regulamento do TCC, e apresentar 

o estudo, na forma de pôster ou tema livre, em evento acadêmico promovido pelo Curso 

de Nutrição para fins de Conclusão e Avaliação do TCC, conforme normas específicas 

estabelecidas pela Comissão de Curso. A nota final considera a média das notas obtidas 

na avaliação da apresentação pública (peso 3) e da avaliação que será realizada pelo 

próprio docente orientador (peso 7). A nota da apresentação é fruto da média aritmética 

das notas individuais indicadas pela banca examinadora, que consideram os seguintes 

aspectos: relevância e/ou pertinência, método, resultados, conclusão e forma de 

apresentação. A avaliação do docente orientador considera as características atitudinais e 

as características cognitivas relativas ao domínio de habilidades e competências para a 

elaboração do artigo. 

A avaliação de desempenho nos cenários de estágio é realizada pelo preceptor do local 

de estágio e pelo docente supervisor da universidade5, tomando como instrumento de 

avaliação os critérios descritos abaixo, sendo que a nota do preceptor tem peso 4,0 

(quatro) e a do professor supervisor, peso 4,0 (quatro). A avaliação considera: 

● Interesse: número de atividades propostas, inovações e/ou trabalhos implantados 

no local, procura de conhecimento sobre detalhes de funcionamento do serviço.  

● Conhecimento teórico: utiliza conhecimento científico previamente adquirido 

durante a realização das atividades.  

● Planejamento: planeja, organiza e elabora adequadamente o material para 

realização das atividades.  

● Elege prioridades adequadamente: distingue, entre os problemas levantados, 

aqueles que são prioritários.  

● Assiduidade e pontualidade: comparece diariamente ao estágio, obedece aos 

horários de entrada e saída e comparece às reuniões para orientação.  

                                                           
5 No Estágio de Nutrição Social é também considerada a nota do preceptor da universidade, que é um 

profissional nutricionista. 
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● Iniciativa: enfrenta situações novas, tenta resolver as dificuldades e toma decisões 

adequadas durante o período de tempo disponível.  

● Comunicação: utiliza comunicação verbal adequada com a equipe, o preceptor e 

o docente supervisor.  

● Ética: respeita o sigilo profissional, respeita os funcionários, o preceptor, os 

pacientes/usuários, os demais estudantes e o docente supervisor.  

● Atitude Profissional: aceita críticas, faz críticas construtivas e sugere soluções 

viáveis.  

● Agilidade: consegue concretizar os objetivos propostos e as atividades 

selecionadas durante o período de tempo disponível.  

Cabe ainda, a critério do docente supervisor, solicitar a entrega de outros materiais de 

avaliação como relatórios, estudos de caso e diários de campo, cujo peso na nota final é 

2,0 (dois). 

 

3.8. Avaliação do Projeto Pedagógico  

O acompanhamento do projeto pedagógico do curso é realizado por meio da atuação 

conjunta da Coordenação de curso, da Comissão de Curso, do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE6 e do corpo docente. A Comissão de Curso e o NDE tem papel 

articulador da formação acadêmica, auxiliando a Coordenação na definição e 

acompanhamento das atividades didáticas do curso. Esta atuação conjunta para 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem tem o intuito de garantir que a 

formação prevista no Projeto Político Pedagógico do Curso - PPPC ocorra de forma plena. 

Por meio de reuniões mensais, o NDE responde pela coordenação didática e definição da 

política de ensino de graduação, em apoio à Coordenação de Curso e a Comissão de 

Curso, e em uma perspectiva de formação plural orientada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e pelos objetivos expressos no PPPC.  

A condução do processo de acompanhamento do Curso tem buscado evitar modelos 

reducionistas de consulta à comunidade interna para propor uma cultura de avaliação que 

permita o alargamento de nossa compreensão sobre o PPPC. Objetivamente, está 

implantado um sistema que combina momentos de avaliação interna nas reuniões da 

Comissão de Curso, com o resultado de estudos conduzidos com os egressos. Com o 

objetivo de conhecer a percepção dos egressos sobre a formação que receberam no curso 

de Nutrição da UNIFESP e subsidiar a revisão da matriz curricular do Curso de Nutrição 

                                                           
6 Regulamentado em fevereiro de 2011 pela Comissão de Curso, o NDE-Nutrição atende à 

Portaria UNIFESP 1125 de 2013. 
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da UNIFESP, foi conduzida em 2014 a primeira Pesquisa Bienal com Egressos da 

Nutrição/UNIFESP7. Trata-se de um estudo transversal que consultou os graduados nos 

anos 2009 a 2011 – primeiras três turmas.  

Elaborou-se questionário sem identificação do respondente e um instrumento atitudinal 

do tipo Likert composto por asserções e questões abertas para os usuários manifestarem 

suas opiniões. As asserções foram distribuídas em dimensões de análises que 

compreendem os principais aspectos de interesse, e estão descritas no Anexo 5: 

 Dimensão 1 - Percepção sobre a formação; 

 Dimensão 2 – Percepção sobre o desenvolvimento de habilidades esperadas para 

o perfil do egresso; 

 Dimensão 3 - Percepção sobre a inserção no cenário de trabalho. 

Os resultados deste estudo foram considerados para a revisão da matriz curricular e 

subsidiaram as decisões sobre a oferta de módulos. O estudo tem caráter bienal de forma 

a resultar em mecanismo permanente de avaliação do PPPC.  

O Curso de Nutrição também utiliza os relatórios produzidos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira, resultantes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia 

todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, 

e ainda dimensões ligadas à responsabilidade social, o desempenho dos estudantes, a 

gestão da instituição, o corpo docente, as instalações, entre outros aspectos. Os relatórios 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, são analisados pelo NDE 

e pela Coordenação de Curso para avaliação da matriz.  

Além disso, a Comissão de Curso acompanha o desempenho dos estudantes durante as 

atividades complementares, as atividades de extensão, o Trabalho de Conclusão de Curso 

e o estágio curricular obrigatório, para que seja possível extrair informações importantes 

sobre a adequação do projeto pedagógico às demandas da sociedade e do mundo do 

trabalho. 

 

3.9. Matriz Curricular 

A Matriz Curricular será implementada para os ingressantes de 2016; o Curso de Nutrição 

optou por manter duas matrizes em andamento, até a conclusão do Curso de Nutrição 

pelos estudantes que ingressaram até o ano de 2015, apresentada no anexo 2. 

                                                           
7 Aprovado pelo CEP-UNIFESP, parecer 842.165, de outubro de 2014.  
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O Quadro 3 apresenta as Unidades Curriculares (UC) que compõem a matriz curricular a 

ser implantada a partir de 2016 e o anexo 1 traz o Plano de Ensino de cada uma das UC 

do curso de Nutrição da UNIFESP.  

Quadro 3. Matriz Curricular do Curso de Nutrição, para implantação a partir de 2016. 

Termo Mod. Módulo Eixo* CH 

Total 

1 1 Do átomo à célula I BIO 160 

1 2 Condições de Vida e a produção social da saúde TS 40 

1 3 Natureza, cultura e sociedade IS 40 

1 4 Alimentação: história, cultura e sociedade ESP 60 

1 5 Ciência de Alimentos I ESP 80 

1 6 Controle de qualidade biológica de alimentos BIO 80 

  Subtotal  460 

2 1 Ciência de Alimentos II ESP 60 

2 2 Do átomo à célula II BIO 80 

2 3 Introdução aos Tecidos e Sistemas BIO 40 

2 4 Nutrição e Preparo dos Alimentos I ESP 100 

2 5 Desigualdades sociais e políticas de saúde no Brasil TS 80 

2 6 Capitalismo, trabalho e direitos IS 80 

  Subtotal  440 

3 1 Subjetividade, corpo e estigma IS 40 

3 2 Encontros e a produção de narrativas TS 80** 

3 3 Ciência de Alimentos III ESP 60 

3 4 Tecidos aos Sistemas I BIO 160 

3 5 Nutrição e Preparo dos Alimentos II ESP 100 

  Subtotal  440 

4 1 Tecidos aos Sistemas II BIO 140 

4 2 Constituição do humano, políticas e marcadores sociais da diferença IS 40 

4 3 Trabalho em equipe e práticas coletivas TS 80** 

4 4 Recomendações Alimentares e Avaliação Nutricional ESP 60 

4 5 Gestão de Alimentação Coletiva I ESP 60 

  Subtotal  380 

5 1 Gestão de Alimentação Coletiva II ESP 120 

5 2 Nutrição Materno-Infantil ESP 120 

5 3 Cuidado Nutricional do adulto e do idoso I ESP 120 

5 4 Fundamentos Biológicos do Adoecimento Humano BIO 80 

5 5 Metodologia da Pesquisa Científica  40 

  Subtotal  480 

6 1 Clínica Integrada: Produção de Cuidado TS 80** 

6 2 Gestão de alimentação coletiva III ESP 60 

6 3 Nutrição da Criança e do Adolescente ESP 120 

6 4 Cuidado Nutricional do adulto e do idoso II ESP 120 

6 5 Nutrição na Atividade física ESP 60 

6 6 Orientação de TCC - Nutrição I ESP 40 

                      Subtotal  480 

7 e 8  Estágio em Gestão de Alimentação Coletiva ESP 320 
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7 e 8 Estágio em Nutrição Clínica ESP 320 

7 e 8 Estágio em Nutrição Social ESP 320 

8 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II - Nutrição ESP 80 

Subtotal   1040 

 Total (sem AC) 

 

3720 

Atividades Complementares 200 

Total    3920*** 

*BIO – Eixo Ser Humano em sua Dimensão Biológica. TS – Eixo Trabalho em Saúde. IS – Eixo 

Ser Humano e sua Inserção Social. ESP - Eixo Aproximação à Prática Específica do Nutricionista 

**Módulos oferecidos em dois semestres, para metade da turma em cada ocasião. 

*** A Disciplina optativa de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (não computada na carga 

horária total) está disponível para todos os estudantes, como optativa, com carga horária de 30 

horas, em atendimento Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. 

 

3.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O Curso de Nutrição da UNIFESP, seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais, tem 

como requisito o desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Os cursos do Campus Baixada Santista entendem que o TCC pode se desenvolver em 

Unidades Curriculares que ocorrem durante o Curso, sendo que, no último ano, esta UC 

deve compor a matriz curricular obrigatoriamente. 

No sexto termo está prevista a UC “Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - 

Nutrição I”, na qual o estudante deverá apresentar seu projeto de TCC, que se constituirá 

no instrumento de avaliação desta UC. No oitavo termo, a apresentação do TCC será a 

avaliação final da UC “Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - Nutrição II”. 

Os temas do trabalho poderão emergir de atividades prévias realizadas pelo estudante, 

tais como monitoria, iniciação científica, extensão, entre outros. 

Podem ser orientadores de Trabalho de Conclusão do Curso somente docentes do Campus 

Baixada Santista da UNIFESP. Docentes e profissionais de outros campi e instituições 

poderão ser co-orientadores, a juízo do docente orientador do respectivo TCC e da 

Comissão do Curso de Graduação em Nutrição. Todos os docentes do Campus Baixada 

Santista constituem-se orientadores e/ou co-orientadores e cada docente assumirá no 

máximo a orientação/co-orientação de 04 (quatro) trabalhos. Vale ressaltar que o TCC 

deverá ser realizado de forma individual ou em dupla. 

O TCC deverá ser entregue na forma de trabalho científico, em alinhamento às 

disposições do Regulamento do TCC. A apresentação pública, em formato de pôster 

comentado ou tema livre, perante banca examinadora, deverá ser feita em um evento 

acadêmico promovido pelo Curso de Nutrição para fins de conclusão e avaliação do TCC, 

conforme normas específicas estabelecidas pela Comissão de Curso, e expressas no 

Regulamento. 
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Na matriz curricular está prevista a carga horária de 40h no sexto termo para o TCC I e 

de 80h para o TCC II, no oitavo termo. Quanto à carga horária individual do estudante, 

ou seja, aquela efetivamente dedicada ao desenvolvimento do projeto, o estudante e seu 

orientador deverão encaminhar à Comissão de Curso uma declaração de horas cumpridas 

de orientação de TCC, que poderá acontecer ao longo dos quatro anos do Curso. As 

normas específicas do TCC do curso de Nutrição encontram-se no anexo 3. 

 

3.11. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares de Graduação (ACG) são consideradas no Projeto 

Pedagógico do Curso como uma possibilidade de enriquecimento e flexibilização do 

processo formativo do estudante e sua realização constará do Histórico Escolar. O 

estudante deverá cumprir 200 horas de atividades complementares, conforme estabelece 

a Resolução nº CNE/CES nº 5 de 7 de setembro de 2001 e sua atribuição e validação 

segue às normas gerais do Campus Baixada Santista e específicas do Curso (anexo 4). 

Desta forma, ao longo do Curso, os estudantes são incentivados a desenvolver diversas 

atividades em diferentes contextos e cenários que tenham como objetivo complementar 

sua formação profissional.  

Na UNIFESP, são oferecidas oportunidades de atividades de monitoria acadêmica, 

pesquisa (iniciação científica) e extensão, as quais podem ser desenvolvidas junto a 

docentes de todos os eixos dos cursos. Para essas três atividades são estabelecidos 

cronogramas específicos ao longo do ano letivo, com divulgação de vagas, do prazo de 

inscrição e de critérios de seleção (desempenho escolar, entrevista, análise de currículo, 

entre outras). Nestas três atividades, recomenda-se que os estudantes dediquem até 12 

horas por semana e ao final dos programas acadêmicos, para validação como ACG os 

estudantes devem apresentar os certificados emitidos pelas instâncias competentes. 

As ACG, no Campus Baixada Santista, também buscam concretizar alguns dos princípios 

direcionadores do projeto pedagógico, como: a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico, 

problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa, interdisciplinaridade, postura 

ativa do estudante na construção do conhecimento e postura facilitadora/mediadora do 

docente no processo ensino-aprendizagem. 

Os estudantes são estimulados a participar de  ACG em todo curso, dois períodos - área 

verde e área comum - da semana, são disponibilizados para tal, garantindo-se o espaço 

para que o estudante participe e/ou realize atividades conforme sua vocação e interesses. 

No intuito de garantir a flexibilidade curricular, os estudantes são estimulados a participar 

de eventos culturais, científicos e esportivos, além de cursos para aprimoramento 
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profissional, tais como cursos de línguas e de capacitação profissional. Horas dedicadas 

a atividades de representação discente nos diversos órgãos colegiados da UNIFESP, das 

organizações profissionais e estudantis, também podem ser convalidadas. Considerando 

que as ACG têm como objetivo ampliar o repertório teórico-prático nos âmbitos cultural, 

social e político do estudante, estas deverão ser estimuladas pelos respectivos docentes 

nos diferentes módulos e eixos dos quais participa, incentivando o estudante a 

complementar o conhecimento por meio de diferentes formas de apropriação de 

conhecimento, que propiciem reflexões que contribuam para a ampliação do seu processo 

de formação. 

Realiza-se ainda a divulgação entre os estudantes de eventos externos relevantes na área, 

estimulando-os a tomar contato com iniciativas diversas, a partir da aproximação com as 

Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, Esportes, Cultura e 

entidades como SESC e SESI dos municípios da Baixada Santista. 

A Comissão de Curso é responsável pelo estabelecimento de critérios e validação da carga 

horária das ACG. 

 

3.12. Estágio curricular 

As atividades da prática profissional são desenvolvidas ao longo de todo o curso desde o 

primeiro termo, no entanto, é nos termos finais (7o e 8o) que se dão os estágios curriculares 

obrigatórios, concentrando, portanto, a maior carga horária de prática profissional. É por 

meio dos estágios que o estudante poderá modificar, enriquecer e (re)construir novos 

instrumentos de ação, interação e aprendizagem significativa em espaços reais/concretos 

de trabalho do nutricionista, nas três áreas fundamentais de atuação profissional: nutrição 

clínica, gestão de serviços/unidades de alimentação coletiva e nutrição social. 

O estágio dos cursos do Campus Baixada Santista segue a Lei 11.788 de 25/09/08 que 

regulamenta atividades de estágio e tem como princípios norteadores: 

● Base de treinamento em serviço;  

● Supervisão direta do estudante por um profissional da área;  

● Atividades práticas no serviço com duração média de 6-8h/dia, totalizando 30-40 

h/semanais;  

● O quarto ano do Curso não deve apresentar módulos teóricos, ou no máximo 20% 

da carga horária semanal;  

● Os estágios ocorrerão em sistema de rodízio obrigatório (ciclo) pelas grandes 

áreas da profissão previstas pelas diretrizes curriculares. Este rodízio deverá 

também contemplar atividades relacionadas ao Projeto Pedagógico do Curso e ao 
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Projeto Político-Pedagógico do Campus, em termos de trabalho em equipe e da 

integralidade no cuidado à saúde;  

● A critério do Curso, os estudantes/estagiários poderão ter um período de recesso, 

em sistema de rodízio;  

● O rodízio por estágio eletivo não poderá ultrapassar 25% da carga horária total;  

Para a realização dos estágios curriculares profissionalizantes do último ano, o estudante 

deverá ter sido aprovado em todos os módulos da matriz curricular até o sexto termo. Os 

estudantes estagiários possuem apólice individual de seguro de vida e acidentes pessoais 

contratado pela UNIFESP. 

A duração prevista é de 320 horas para cada grande área (aproximadamente 11 semanas) 

e as atividades desenvolvidas são pactuadas, acompanhadas e avaliadas por preceptoria e 

supervisão docente. A carga horária total de estágios é de 960 horas, equivalente a 25,3% 

da carga horária total do Curso, sendo que o percentual mínimo estabelecido pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais é de 20% da carga horária total do Curso. 

O objetivo é exercitar o trabalho em equipe e a atenção integral, articulando ações de 

saúde no território com diferentes equipamentos da Rede, tanto de saúde como de 

educação, esporte, cultura, ação social, comunitários, entre outros. Durante o estágio são 

organizadas reuniões da equipe de estudantes e docentes para planejamento e discussões 

dos casos com a equipe de saúde, com estudantes e professores de outros cursos, com 

outros profissionais dos diferentes equipamentos envolvidos e com lideranças 

comunitárias. 

Quanto à avaliação formativa dos estágios curriculares, são considerados a participação 

e desempenho nas práticas de campo: postura ética e profissional (apresentação, 

frequência, pontualidade, relação com a equipe, envolvimento e responsabilidade); o 

conhecimento técnico e desempenho prático (capacidade de diagnosticar problemas e de 

estabelecer planos de ação). Os instrumentos de avaliação utilizados são o plano de ação 

do estágio, relatórios de atividades, exercícios, estudos de caso e observação de 

habilidades e competências. Também é considerada a avaliação do preceptor do local de 

estágio e do docente supervisor, bem como a auto avaliação do desempenho. 

 

3.13. Relação do curso com Ensino, Pesquisa e Extensão 

A trajetória da UNIFESP traduz o compromisso de sua comunidade com a busca da 

excelência de suas atividades de ensino, extensão e pesquisa, desenvolvidas de forma 

integrada e a partir da escuta às demandas da sociedade. Este compromisso resulta na 

formação de profissionais-cidadãos com sólida formação técnico-científica e 

humanística. 
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O Projeto Político Pedagógico do Campus Baixada Santista tem como pilares a 

interdisciplinaridade e o trabalho em equipe, integrando atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Deste modo, contribui com o aprimoramento do sistema local de saúde, bem 

como de outros setores, por meio de estágios, projetos de extensão e de pesquisa em 

equipamentos das áreas de educação, esportes, assistência social, entre outros. Nesses 

termos, as parcerias universidade/serviços, além de contribuir para a qualificação do 

trabalho, fomentam a produção de conhecimento e o desenvolvimento de ações 

transformadoras. 

Ao longo do curso, os estudantes são incentivados a desenvolver diversas atividades 

dentro da estrutura da UNIFESP, estando previstas oportunidades de atividades dos 

programas institucionais de monitoria acadêmica, de pesquisa (Iniciação Científica e 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) e de extensão, as quais podem 

ser desenvolvidas junto a docentes de todos os eixos dos cursos. Para essas três atividades 

são estabelecidos cronogramas específicos ao longo do ano letivo, com divulgação de 

vagas, do prazo de inscrição e de critérios de seleção. Estas atividades também podem ser 

desenvolvidas sem o auxílio de bolsas de estudo ou ainda com o apoio de órgãos de 

fomento. 

Monitoria 

A monitoria é uma atividade que tem por finalidade despertar o interesse pela carreira 

docente, auxiliar professores no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 

técnico-didáticas, bem como promover um relacionamento pedagógico produtivo entre 

estudantes e professores. 

No Curso de nutrição são desenvolvidos projetos transversais de monitoria, para os quais 

são previstas atividades em diferentes módulos de uma determinada área, como por 

exemplo, ciência dos alimentos ou atenção à saúde. Os projetos permitem a vinculação 

de monitores com bolsa e voluntários. 

Iniciação Científica 

Em relação à pesquisa, são oferecidas possibilidades de participação dos estudantes em 

projetos de iniciação científica em diferentes linhas de investigação, proporcionadas pela 

aproximação com docentes do eixo específico e também dos eixos comuns. 

Anualmente, a realização do Congresso Acadêmico na Universidade reúne estudantes de 

iniciação científica, bolsistas e voluntários, para apresentação de seus trabalhos. Constitui 

um momento importante no calendário da graduação, para o qual não são previstas aulas, 

possibilitando a participação dos demais estudantes nas atividades. 

Extensão Universitária 
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São oferecidas possibilidades de participação dos estudantes na elaboração e execução de 

atividades desenvolvidas em parceria com a comunidade, sob supervisão e coordenação 

de docentes que visam a oferta de ações em resposta às diferentes manifestações da 

questão social observadas na região que se insere. Constitui um dos espaços privilegiados 

de concretização dos objetivos do projeto pedagógico, no qual a construção do 

conhecimento é favorecida pela vivência de situações reais. Na solução de problemas 

concretos, os estudantes aplicam conhecimentos e exercitam habilidades desenvolvidas 

dos diversos módulos da grade curricular. 

Os projetos de extensão conduzidos no Campus possibilitam a inserção de estudantes dos 

diferentes cursos, sendo também oportunidade de aprofundar a experiência do trabalho 

em equipe. 

Um dos exemplos da inserção do Curso de Nutrição em projetos que envolvem ensino, 

pesquisa e extensão é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar - 

CECANE, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 

para o aprimoramento da Política de Alimentação Escolar, criado em 2007. As diversas 

atividades do CECANE envolvem o tripé da universidade, uma vez que é cenário para 

estágios e de iniciação científica, tema de estudos de teses e dissertações de Pós-

Graduação, além do desenvolvimento de ações de extensão nos Estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro (área de abrangência). Desde então, o Curso de Nutrição da UNIFESP 

passou a ser referência no tema alimentação escolar devido a infraestrutura implantada 

na UNIFESP. 

Anualmente, a realização do Congresso Acadêmico da UNIFESP possibilita aos 

graduandos a apresentação de seus trabalhos de monitoria, pesquisa e extensão. Constitui 

um momento importante no calendário da graduação, possibilitando a troca de saberes e 

vivências com graduandos, pós-graduandos e servidores de todos os Campi da 

universidade.  
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4. CORPO SOCIAL 

O Corpo Docente do Curso de Nutrição desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, com participação em órgãos colegiados e conselhos. A supervisão dos Estágios 

fica sob responsabilidade dos Docentes do Eixo Aproximação à Prática Específica do 

Nutricionista. 

 

4.1. Corpo Docente do Curso de Nutrição - Eixo Aproximação à Prática 

Específica do Nutricionista 

Profa. Dra. Ana Maria de Souza Pinto - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Cláudia Cristina Alves Pereira - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Claudia Ridel Juzwiak - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Prof. Dr. Daniel Henrique Bandoni - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Lia Thieme Oikawa Zangirolani - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Luciana Pellegrini Pisani - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Macarena Urrestarazu Devincenzi - Dedicação Exclusiva – Titulação 

Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Maria Angélica Tavares de Medeiros - Dedicação Exclusiva – Titulação 

Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra.Maria Fernanda Petroli Frutuoso - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Patricia da Graça Leite Speridião - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Paula Andrea Martins - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 
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Profa. Dra.Semíramis M. A. Domene - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Vanessa Dias Capriles - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Veridiana Vera de Rosso - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Livre 

Docente 

 

4.2. Corpo Docente dos Eixos Comuns 

 

4.2.1 Eixo o Ser Humano e sua Inserção Social 

Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira- Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Eunice Nakamura - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Prof. Dr. Luiz Henrique Passador - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Cristiane Gonçalves da Silva - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

4.2.2 Eixo Trabalho em Saúde 

 

Profa. Dra. Angela Capozzolo - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Prof. Dr. Juarez Furtado - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Maria de Fátima Queiroz - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Maria Graciela Morrell - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Luciane Maria Pezzato - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Rosilda Mendes - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Virgínia Junqueira - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 
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4.2.2 Eixo O Ser Humano em sua Dimensão Biológica 

 

Profa. Dra.Alessandra Mussi Ribeiro - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra.Camila Oliveira - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra.Carla Máximo Prado - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Carolina Prado de França Carvalho - Dedicação Exclusiva – Titulação 

Máxima: Doutorado 

 

Prof. Dr. Cristiano Mendes da Silva - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Livre Docente 

 

Profa. Dra.Débora Estadella - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Flavia de Oliveira - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Glaúcia Monteiro de Castro - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Isabel Cristina Céspedes - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Prof. Dr. José Ronnie Carvalho Vasconcelos - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Luciana Le Sueur Maluf - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Profa. Dra. Márcia Regina Nagoaka - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: 

Doutorado 

 

Prof. Dr. Marco Leoni Gazarini - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Prof. Dr. Odair Aguiar Junior - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Doutorado 

 

Profa. Dra. Regina Celia Spadari - Dedicação Exclusiva – Titulação Máxima: Livre 

Docente 
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A atual limitação do número de docentes para atender à proposta de um projeto de 

formação interprofissional como do Campus Baixada Santista, impõe a necessidade de 

ajustes e, por vezes, deixa lacunas.  

 

4.3. Corpo Técnico Administrativo do Curso de Nutrição 

Técnicas Administrativas em Educação: 

Nutricionista Anna Sylvia de Campos Laporte - Regime de Trabalho 40 Horas 

Nutricionista Gabriela Milhassi Vedovato - Regime de Trabalho 40 Horas 

Nutricionista Renata Manchini Cardoso - Regime de Trabalho 40 Horas 

 

 Secretária Executiva: 

 Sueli Amorim 
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5. INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

O Campus Baixada Santista conta atualmente com quatro unidades, sendo duas de uso do 

Instituto Saúde e Sociedade: uma situada à Av. Ana Costa, 95 (Unidade I) e a outra à Av. 

Silva Jardim, 136 (Unidade Central). O Curso de Nutrição funciona na Unidade Central, 

onde estão disponíveis 75 salas individuais e 8 salas para dois docentes cada, salas de aula 

climatizadas e equipadas com projetores, telas e quadro, anfiteatro para 120 pessoas e 

biblioteca, em uma área de 17.000 m2. As demais unidades são: Unidade II, à Av. 

Saldanha da Gama, 89 que abriga o Instituto de Ciências do Mar, e a Unidade III, À Av. 

Ana Costa, 178, destinada aos setores administrativos. A Unidade Central conta com 

acessibilidade arquitetônica, o prédio conta com rampas de acesso, elevador com aviso sonoro de 

andar e piso tátil. 

Estrutura de laboratórios para graduação. O ensino da graduação dispõe de laboratórios 

compartilhados com outros Eixos Específicos para a formação comum além de 

laboratórios especializados no ensino da Nutrição. São eles:  

1. Fisiologia 

2. Anatomia 

3. Microscopia 

4. Psicologia Experimental 

5. Microbiologia de Alimentos 

6. Bromatologia 

7. Dietética 

8. Cineantropometria 

 

Todos os laboratórios contam com equipamentos e material didático em quantidade 

suficiente e bom estado de conservação, e funcionam em salas climatizadas e com boas 

condições de luminosidade e acústica.  

A Unidade Central conta com estrutura para vídeo-conferência, instalada em sala com 

capacidade para 12 pessoas.  

Estrutura para pesquisa. O desenvolvimento da Pesquisa e da Extensão no Campus 

Baixada Santista está apoiado em um conjunto de laboratórios de pesquisa experimental 

e não experimental. Está disponível um Núcleo de Facilities, que tem como propósito 

articular e integrar os diferentes grupos de pesquisa.   

 

Os projetos desenvolvidos a partir de pesquisas não experimentais apresentam interface 

com as Ciências Humanas, e se servem de recursos como entrevistas e grupos focais. 

Estes laboratórios abrigam especialmente estudos clínicos e epidemiológicos.  
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Biblioteca e Informática 

O Sistema de Bibliotecas conta com o acervo do Campus Baixada Santista, da Biblioteca 

Central e da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) localizadas no Campus Vila 

Clementino com grande patrimônio de livros e periódicos, cujo empréstimo se dá na 

forma de malote entre as duas bibliotecas. Os estudantes dispõem de acesso aos 

periódicos eletrônicos, via Portal de Periódicos da Capes e todo o acervo das bases de 

dados internacionais, como recurso adicional ao estudo.  A Biblioteca do Campus está 

localizada na Unidade Central, local de funcionamento do Curso de Nutrição, e conta com 

área total de 160 m 2, sendo 95 m2 ocupados pelo acervo e 65 m2 para salas de estudos. 

Os programas de comutação bibliográfica COMUT e EMBRAPA, entre outros, 

complementam a busca por publicações não disponíveis no Sistema de Bibliotecas da 

UNIFESP e na BIREME.  

A UNIFESP participada Rede Nacional de Pesquisa (RNP) como instituição primária. A 

RNP apoia o desenvolvimento de projetos interinstitucionais, como aqueles em parceria 

com o Instituto do Coração (InCor-USP), com o Laboratório de Arquitetura de Redes de 

Computadores (LARC-Poli-USP), e o Laboratório de Sistemas Integrados (LSI-Poli-

USP). Estes projetos visam a difusão de recursos de Telemedicina e Tele-Educação em 

redes de alta velocidade. 

A rede UNIFESP oferece diversos serviços aos seus usuários, tais como a Universidade 

Virtual da UNIFESP, que viabiliza, em parceria com os Departamentos Acadêmicos e 

com as Pró-reitorias da Universidade, cursos e seminários, provas e avaliações simuladas 

on-line, além de informação e orientação ao paciente e à comunidade, por meio da RNP. 

A Intranet é outro recurso para a oferta de serviços, como o hipertexto World Wide Web, 

com informações administrativas da universidade e grande conteúdo relacionado à área 

da saúde, de acesso também por parte de usuários externos. 

Caracterização do acervo 

Livros Vila Clementino 6.000 títulos e 9.002 exemplares 

Livros Baixada Santista 2072 títulos e 5816 exemplares 

Teses UNIFESP/EPM           9.000 títulos 

Teses de outras Instituições 1.600 títulos   

Total                                   10.600 

 

A Unidade Central conta com 2 salas para estudantes com computadores com acesso à 

Internet e wi-fi acessível a toda comunidade, instalado em alguns pontos do edifício.  

Os computadores da UNIFESP contam com os seguintes softwares: 

● Sistema Operacional Windows XP Professional 

● Sistema Operacional Linux Kurumin 4.0 

● Pacote Opensource OpenOffice (Writer, Calc, Draw, Base e Impress) v.2.0 
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● Programa para monitoramento das estações 

● Acrobat Reader 7.0.1 

● Avast 4.7.3 

● Epi Info 2004 

● Internet Explorer 6.0.2 

● Mozilla FireFox 1.7 

● McAfee VirusScan 4.5.1 

● Real One Player 

● Review Manager 4.2.8 

● WinRAR 

● Winzip v.8.0 
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ANEXOS 

Anexo 1. Planos de Ensino dos Módulos do Curso de Nutrição  

1º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC): Alimentação: história, cultura e sociedade 

Equivalência a módulo(s): Alimentação humana no contexto histórico social 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 1° termo 

Carga horária total: 60 hs 

Carga Horária p/ prática:  Carga Horária p/ teórica: 60 hs 

Objetivo 

Geral:  

Desenvolver conteúdos que favoreçam a reflexão sobre o significado da alimentação nos contextos histórico e 

sociocultural. 

Específicos: 

Reconhecer a dimensão sociocultural da alimentação numa perspectiva histórica; 

Conhecer os determinantes do comportamento alimentar;  

Identificar os fatores psicobiológicos e socioculturais e suas interações no processo de definição das 

escolhas alimentares; 

Compreender a dimensão simbólica e identitária da alimentação;  

Experimentar situações que favoreçam o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício 

profissional como: espírito crítico, pensamento reflexivo, organização, responsabilidade, comunicação, 

trabalho em equipe e postura ética. 

 

Ementa 

Análise dos aspectos históricos da alimentação, formas de produção de alimentos e comensalidade. Reflexão 

sobre os determinantes do comportamento alimentar e atuação do nutricionista. Compreensão da 

alimentação como marcador de identidade cultural. Análise crítica da alimentação brasileira na atualidade.  

 

Conteúdo Programático 
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Aspectos históricos da alimentação da pré-história à atualidade - produção de alimentos e comensalidade;

  

História da Alimentação no Brasil - influência indígena, portuguesa e africana no contexto da colonização;  

Determinantes do comportamento alimentar -  psicobiológicos e socioculturais;  

O papel do nutricionista no contexto histórico e sociocultural; 

Antropologia e alimentação; 

Alimentação brasileira na atualidade. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, estudos dirigidos, seminários. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada e quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica:Avaliação dos conhecimentos prévios e expectativas sobre temas relativos ao módulo, na aula de 

introdução. 

 

Formativa:Na avaliação formativa serão considerados: organização, clareza e profundidade no 

desenvolvimento de trabalhos escritos e apresentações orais em atividades em grupo, que representarão 40% 

da nota final; os outros 60% da nota correspondem à avaliação individual realizada por meio de elaboração de 

um portfólio a ser entregue ao final do módulo 

 

Somativa:Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; 

Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre, e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Bibliografia 
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Básica: 

1. Flandrin JL, Montanari M. História da alimentação. 4ª. ed. São Paulo: Liberdade, 1998.  

2. Cascudo LC. História da Alimentação no Brasil. 3ª. ed.São Paulo: Global Editora, 2004. 

3. Maciel, ME. Cultura e alimentação ou o que têm a ver os macaquinhos de Koshima com Brillat-Savarin? 

Horizontes Antropológicos 2001; 16: 145-56. 

4. Jomori MM, Proença RPC, Calvo MC. Determinantes de escolhas alimentares. Rev Nutr, 21(1):63-73, 2008.  

5. BRASIL. Guia alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 

 

Complementar: 

6. Canesqui AM, Garcia-Diez RW. Antropologia e nutrição. Um diálogo possível. Fiocruz: RJ, 2005.  

7. Fischler C. Commensality, society and culture. Social Science Inf, 50(3–4): 528–548, 2011. 
8. Fischler C. Food, self and Identity. Social Science Info, 1988.   

 

Participação docente 

Claudia Ridel 

Macarena Devincenzi 

Paula Martins 
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Nome do Componente Curricular (UC): Ciência de alimentos I 

Equivalência a módulo(s): Ciência de alimentos I e Práticas em Ciência dos Alimentos 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 1° termo 

Carga horária total: 80 hs 

Carga Horária p/ prática: 23 Carga Horária p/ teórica: 57 hs 

Objetivo 

 

Geral:  

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais em química dos alimentos, bromatologia, tecnologia e 

microbiologia dos alimentos relacionados aos macronutrientes: água e carboidratos, de modo que o aluno 

adquira competências específicas, necessárias à prática cotidiana do nutricionista. Discutir questões relativas à 

legislação de rotulagem de alimentos no Brasil, a biotecnologia e sistemas produtivos agrícolas. 

Específicos: 

- Identificar a composição química da água e dos carboidratos presentes nos alimentos quanto às suas 

propriedades químicas, físicas e nutricionais, bem como sua importância na estrutura e nas propriedades 

tecnológicas dos alimentos; 

- Relacionar as propriedades químicas e físicas da água e dos carboidratos com as características sensoriais dos 

alimentos; 

- Identificar de modo teórico-prático as mudanças nas características físicas, químicas, sensoriais e/ou 

nutricionais nos alimentos decorrentes do processamento e meios de conservação empregados; 

- Investigar as características e as alterações físicas, químicas e/ou sensoriais dos alimentos em função da 

presença microbiana; 

- Conhecer os métodos utilizados para a conservação de alimentos (prevenção do crescimento de 

microrganismos e de reações de deterioração) por meio do controle da atividade de água dos alimentos, do 

uso do calor ou do frio e pela incorporação de aditivos alimentares. 

- Conhecer os métodos e técnicas necessárias para a determinação da composição centesimal dos 

alimentos visando facilitar a interpretação dos dados de Tabelas de Composição de Alimentos. 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos em relação às propriedades dos alimentos e seu aproveitamento pelo 

organismo humano nos módulos do curso, que envolvam a atenção dietética; 
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- Discutir questões relativas à rotulagem geral e nutricional de alimentos, e a sua importância na atuação do 

nutricionista; 

- Conhecer as principais legislações brasileiras sobre rotulagem de alimentos  

- Conhecer os métodos e técnicas necessárias à execução de atividades práticas em laboratórios de química e 

tecnologia de alimentos; 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos;  

- Desenvolver linguagem técnica na área de ciência dos alimentos necessária à prática cotidiana do 

nutricionista;  

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações inter-pessoais; 

- Despertar a capacidade de liderança, tomada de decisões, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção 

em grupos de trabalho e criatividade técnica; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma  atuação interprofissional; 

- Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada, assumir posição de 

liderança, tomar decisões e favorecer a comunicação. 

Ementa 

Abordagem crítica sobre a importância da ciência dos alimentos na prática do nutricionista. Análise da 

rotulagem e legislação de alimentos. Estudo da composição e das propriedades químicas, físicas e nutricionais 

da água e dos carboidratos presentes nos alimentos. Investigação sobre o processamento e as técnicas de 

conservação e de seus efeitos na qualidade sensorial, nutricional e microbiológica dos alimentos. Estudar 

Abordagem critica sobre a utilização da biotecnologia para a produção de alimentos. 

Conteúdo Programático 

Reflexão crítica sobre a importância da ciência dos alimentos na prática do nutricionista 

- História da ciência da nutrição: descoberta dos nutrientes  

- Histórico e importância da ciência e tecnologia dos alimentos 

- Ciência e tecnologia de alimentos aplicada à nutrição (desafios atuais) 

 

Análise da rotulagem e legislação de alimentos 

- Legislação brasileira de rotulagem de alimentos embalados 

- Rotulagem nutricional 
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- Atividade prática: analise da adequação da embalagem de vários alimentos quanto à rotulagem geral e 

nutricional segundo a legislação vigente 

 

Estudo da água 

- Conceitos, importância, propriedades físicas da água e do gelo 

- Interação soluto-água, água livre, adsorvida e de hidratação 

- Atividade de água, isotermas de adsorção e histerese 

- Controle da umidade: secagem, desidratação, liofilização 

- Conservação de alimentos pelo uso do frio (refrigeração e congelamento) 

- Água para consumo humano e microrganismos patogênicos veiculados pela água 

- Atividade prática: Determinação da atividade de água  

 

Tecnologia das frutas e hortaliças 

- Produção de alimentos de origem vegetal (agricultura convencional, orgânica, hidropônica e aeropônia) 

- Fisiologia pós-colheita de tecidos vegetais comestíveis 

- Conservação e beneficiamento de frutas e hortaliças 

- Frutas e Vegetais minimamente processados 

- Microbiologia e deteriorização de produtos de origem vegetal 

- Deteriorização de alimentos envasados ou enlatados 

- Atividades práticas: Estudo dos fatores que afetam a reação de escurecimento enzimático 

 

Estudo dos carboidratos 

- Estruturas e classificação (mono, di, oligo e polissacarídeos) 

- Propriedades de interesse bromatológico: cristalização e caldas, reações de escurecimento não enzimático, 

gelatinização e retrogradacão do amido, propriedades de formação de gel.  

- Fibras alimentares 

- Edulcorantes 
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- Tecnologia de cereais: estrutura e composição dos grãos de cereais e produtos derivados  

- Atividades práticas: Cristalização e Caldas 

   Reação de Maillard e Caramelização  

   Gelatinização e retrogradação do amido e investigação dos fatores interferentes  

   Geleificação da pectina 

 

Biotecnologia de Alimentos 

- Conceitos básicos em biotecnologia 

- Obtenção de produtos de interesse para a indústria de alimentos: enzimas, carboidratos, polióis, e outros. 

- Alimentos transgênicos 

- Sistemas produtivos agrícolas 

- Atividades práticas: Reações de fermentação no processamento de alimentos 

 

Análise de composição de alimentos 

- Introdução a análise de composição de alimentos 

- Análise de carboidratos (amido, açúcares e fibra alimentar) 

Atividade prática: Determinação do teor de umidade 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, atividades práticas nos laboratórios de 

Bromatologia e Dietética. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

laboratório de bromatologia, laboratório de dietética. 

 

 

Critérios de Avaliação 
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Diagnóstica: Aplicação de uma questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo. Diálogo 

coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre o módulo durante a apresentação do conteúdo 

programático para a sua adequação. 

Formativa: A avaliação formativa caracteriza-se por um processo contínuo e um mecanismo de 

retroalimentação Cada atividade realizada como avaliação conteudista terá uma pontuação de zero a dez, 

distribuídas em duas avaliações discursivas com peso total 7 e demais atividades com peso 3.  

Somativa: Apresentação da resposta à questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo feita 

no inicio do mesmo solicitando a avaliação quanto ao atendimento de suas expectativas.  

Avaliação individual do módulo e do docente. 

Critérios: Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do 

módulo no semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Avaliação conteudista: as respostas às atividades deverão ser pertinentes ao conteúdo abordado; 

Avaliação atitudinal: pontualidade (em sala de aula/ laboratório; na entrega de trabalhos); interação e 

cooperação individual (participação; entradas e saídas fora do horário; uso de celular); envolvimento e empenho 

coletivo (participação; colaboração com o grupo; responsabilidade); organização do laboratório (limpeza; 

esquecimento de materiais; respeito às regras de segurança); postura (seriedade; conversas paralelas; 

realização de atividades não pertinentes ao módulo; saber ouvir; imposição de idéias; aceitação de idéias; 

respeito aos níveis hierárquicos; vestuário adequado). 

 

Bibliografia Básica: 

1. MORETTO, E.et al. Introdução à ciência de alimentos. Florianópolis: UFSC, 2002. 

2. RIBEIRO, EP, SERAVALLI, EAG. Química de alimentos. São Paulo: Edgard Blücher : Instituto Mauá de 

Tecnologia, 2004.  

3. CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed.  

4. São Paulo: Metha, 2003. 

5. GAVA, AJ. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1984. 

6. ORDÓÑEZ, J. A. Tecnología de alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: Artmed, 

2005. v. 1. 

7. JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. [Modern food microbiology,]. Tradutores: Rosane Rech et al. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

8. BRASIL. Rotulagem nutricional obrigatória: manual de orientação às indústrias de alimentos. 2.ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2005. 

9. BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Legislação Específica 

de Alimentos. Disponível em http://www.anvisa.gov.br/alimentos/legis/especifica/rotuali.htm 

Bibliografia Complementar: 

1. FENNEMA, O. R. Química de los alimentos. 2.ed. Zaragoza: Acribia, 2000.  

2. COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

3. EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

4. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 

5. LAJOLO, F. M.; MENEZES, E. W. Carbohidratos en alimentos regionales iberoamericanos. São Paulo: 

Edusp, 2006.  
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6. THIS, H. Um cientista na cozinha. São Paulo: Ática, 2006. 

7. SILVA Jr, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. SãoPaulo: Varela, 2008.  

Participação docente 

Veridiana Vera de Rosso 

Vanessa Dias Capriles 

Sascha Habu 
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Nome do Componente Curricular (UC): Natureza, cultura e sociedade 

Equivalência a módulo(s): Individuo, cultura e sociedade 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 1° termo 

Carga horária total: 40 h 

Carga Horária p/ prática: 10 h Carga Horária p/ teórica: 30 h 

Objetivo Geral:  

• Disponibilizar o conhecimento da relação entre natureza-cultura e as implicações dos conceitos de cultura e 

sociedade para a reflexão sobre os processos de etnocentrismo e relativismo cultural. 

• Discutir modos de vida na sociedade contemporânea. 

Específicos: 

• Discutir os conceitos de natureza e cultura e a sua relação com os processos sociais; 

• Refletir sobre a interação entre o social e o cultural com o biológico na constituição do humano 

• Mapear processos sociais de caráter etnocêntrico; 

• Conhecer as formulações da Antropologia para o desenvolvimento do conceito de relativismo como 

contraponto ao etnocentrismo; 

• Discutir e compreender sobre os diferentes modos de vida e interação com o ambiente na sociedade 

contemporânea; 

•  Exercitar o olhar sensível para a questão das diferenças por meio da observação participante. 

Ementa 

Relação natureza, cultura e sociedade. Etnocentrismo e relativismo cultural. Diferença, modos de vida e 

ambiente. Observação participante. 

Conteúdo Programático 

 Concepções de natureza e cultura; 

 Etnocentrismo e relativismo cultural; 

 Diferença, modos de vida e relação com o ambiente; 

 Educação Ambiental; 

 Observação participante. 
Metodologia de Ensino Utilizada 
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Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, elaboração de projeto, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

transporte. 

 

 

Critérios de Avaliação 

O processo avaliativo de aprendizagem ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, que incluem: prova 

escrita (50%) e pesquisa de campo (50%). 

Bibliografia Básica: 

1. BRANDÃO, C. R. O que é educação. Coleção Primeiros, Passos, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1998. 

2. DA MATTA, Roberto. “Você tem cultura?”. In: Explorações. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

3. ROCHA, E. O que é etnocentrismo? São Paulo, Ed. Brasiliense, 1994. 

4. REZENDE, C. e COELHO, M. “Emoções: biológicas ou culturais”. In: Antropologia das emoções. Rio de 

Janeiro, FGV Editora, 2010. 

5. VELHO, Gilberto Velho. “Observando o familiar”. In Individualismo e cultura: notas para uma 

antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. 

Complementar: 

1. GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro. Zahar editores. 1978.  
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Nome do Componente Curricular (UC): Controle de Qualidade Biológica de Alimentos (CQBA) 

Equivalência a módulo(s): Fundamentos Biologicos do Adoecimento Humano II 

Período/turno: 1º 

Termo ou Série: 1º termo 

Carga horária total: 80 horas 

Carga Horária p/ prática: 30 horas Carga Horária p/ teórica: 50 horas 

Objetivos:  

 

Geral: Fornecer conhecimentos básicos de controle de qualidade microbiológica à luz da legislação vigente, bem 

como caracterizar as doenças transmitidas por alimentos. Apresentar e orientar em técnicas de amostragem e 

análises de controle de qualidade, bem como interpretação de laudos. Elucidar a relação parasito-hospedeiro, 

as consequências dessa relação para a saúde, os fatores que facilitam a presença dos parasitos na população, a 

influência dos parasitos no processo nutricional do hospedeiro. Estudar os métodos de prevenção da 

contaminação humana por parasitos e microrganismos presentes nos alimentos. 

 

Específico: 

- Descrever a morfologia de bactérias, fungos e vírus;  

- Compreender a fisiologia, genética e ecologia dos microrganismos e suas implicações práticas em 

nutrição;  

- Conhecer técnicas de cultivo, isolamento e enumeração de microrganismos;  

- Conhecer técnicas de controle do desenvolvimento microbiano;  

- Entender o papel dos microrganismos nas transformações que ocorrem na natureza e nos processos de 

infecção, toxinfecção e toxicose;  

- Entender a relação parasito-hospedeiro e consequências para a saúde.  
- Conhecer os mecanismos de transmissão e profilaxia das parasitoses humanas mais importantes. 

 

Ementa: Conhecer os riscos das contaminações microbiológicas de alimentos à saúde humana. 

Definições de bactérias, fungos e vírus. Identificação de toxinfecções, infecções e toxicoses. 

Informações sobre coleta de amostras em unidades de alimentação, métodos de análises, elaboração e 

interpretação de laudos microbiológicos, conforme a legislação vigente. Apresentar os conceitos dos 

obstáculos de Leistner. Conhecimento para tomada de decisões preventivas e/ou corretivas para redução 

do risco biológico considerando toda a cadeia produtiva de alimentos.  
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Conteúdo Programático 

Introdução a Microbiologia de Alimentos  

- Conceitos básicos de morfologia e metabolismo de bactérias, fungos e vírus  

- Obstáculos de Leistner 

- Epidemia x surto  

- RDC nº12 – 02 de janeiro de 2002: apresentação e interpretação  

- Patogenicidade causada por: Staphylococcus aureus  

- Patogenicidade causada por: Bacilluscereus 

- Patogenicidade causada pelo grupo Coliforme  

- Patogenicidade causada por: Clostridium sp 

- Patogenicidade causada por Salmonellasp 

- Bactérias emergentes: Listeriamonocytogenes, Campylobacterjejuni, Yersínia sp 

- Micotoxinas 

- Parasitologia: Tipos de associação entre os seres vivos, hospedeiros, vetores biológicos e mecânicos, 

reservatório e zoonose.  

- Parasitoses e alteração do processo nutricional normal do hospedeiro.  

- Protozoários: morfologia, ciclo evolutivo, patogenia, epidemiologia e profilaxia de: Amebas parasitas 

e comensais, Giárdia lamblia, Balantidium coli e Cryptosporidium 
- Helmintos: morfologia, ciclo evolutivo, patogenia, epidemiologia e profilaxia de Ascaris 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Aulas práticas em laboratório 

- Apresentação de seminário 

- Lista de Exercícios  

- Estudo de casos 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Laboratório de Microbiologia e reagentes 

- Biblioteca 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica:  
Aplicação no início do módulo de questões objetivas para a avaliação sobre o conhecimento do aluno 

nos itens a serem ministrados  
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Apresentação de textos de revistas e jornais com índices de contaminação em alimentos e diálogo 

coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre o módulo  

Formativa:  
A avaliação formativa caracteriza-se por um processo contínuo e um mecanismo de retroalimentação 

composto por avaliações: conteúdo (prova formal com questões na forma de teste e dissertação), 

expositiva (apresentação de temas pontuais) e relatório de aula prática que corresponderão a 60%, 20% 

e 20%, respectivamente.  

Somativa:  
Discussão sobre os conhecimentos prévios do aluno em microbiologia e parasitologia e o acréscimo 

obtido até o final do módulo.  

Avaliação individual do módulo e do docente.  
Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do 

módulo no semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  
 

Bibliografia 

 Básica: 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução  

RDC n°12, de 2 de janeiro de 2001. Regulamento Técnico sobre Padrões  

Microbiológicos para Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan., 2001.  

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/e-legis/  

2. JAY, J.M.; LOESSNER, M.J.; GOLDEN, D.A. Modern food microbiology. 7. ed. New  
York, USA: Springer, 2011.  

3. SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A.; SILVEIRA, N.F.A. Manual de métodos de análise  

microbiológica de alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 1997.  

4. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008.  

5. TORTORA, GERARD J; FUNKE, BERDELL R; CASE, CHRISTINE L. Microbiologia 8.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 894 p.  

6. TRABULSI, LUIZ RACHID, ed; Alterthum, Flavio, ed. 4.ed., rev., atua. São Paulo: Atheneu, 2005. 

718 p.  

7. REY, LUÍS. Bases da parasitologia médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 379 p.  

8. NEVES, DAVID PEREIRA. Parasitologia humana. 11.ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 494 p.  
9. MARKELL, EDWARD K; JOHN, DAVID T; KROTOSKI, WOJCIECH A. MARKELL & VOGE. Parasitologia médica. 

8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 447 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

Artigos científicos disponíveis em:  www.periódicos.capes.gov.br 

 

Docentes  
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José Ronnie Carvalho Vasconcelos    

Sascha Habu 
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Nome do Componente Curricular (UC): Condições de vida e produção social de saúde 

Equivalência a módulo(s): Saúde como processos: contextos concepções e práticas I 

Período/turno: 1º 

Termo ou Série: 1º termo 

Carga horária total: 40 horas 

Carga Horária p/ prática: 8 horas Carga Horária p/ teórica: 32 horas 

Objetivos:  

 

Geral:Analisar e discutir o processo saúde - doença na perspectiva do sujeito em território, e as implicações para 

a prática profissional em saúde.  

Específico: 

1. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de olhar, observar, dialogar e investigar – modos 

de construção do conhecimento; 

2. Compreender como os contextos sociais e as concepções de saúde e doença influenciam os modos de 

adoecer e viver a saúde;  

3.Compreender e analisar a historicidade das teorias do processo saúde-doença; 
4.Contribuir para a constituição de uma base ética para o agir profissional. 

Ementa: Discute o contexto de crise na Saúde e o papel do eixo Trabalho em Saúde como integrante do 

movimento de reorientação da formação dos profissionais de saúde. Promove a aproximação aos 

territórios do município de Santos e às condições de vida da população e discute as diferentes concepções 

de “saúde”, objetivando estabelecer a relação entre os referenciais sob os quais operam vários 

paradigmas e práticas. 

Conteúdo Programático 

- Capacidade de olhar, observar, dialogar e investigar  

- Sujeitos em território: território de vida: conflitos, desigualdades, adoecimento e potencialidades 

- Desigualdades e iniquidades em saúde 
- Concepções do processo saúde-doença-cuidado 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Atividades práticas no território 

- Atividades práticas em equipamento de Saúde  

- Elaboração de relatório 

- Estudo de caso 
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Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Transporte 

- Biblioteca 

Critérios de Avaliação 

Em uma perspectiva formativa, o processo avaliativo abrangerá a dimensão da aprendizagem (ensaios, 

atividades de campo, trabalho de grupo e prova escrita) e do ensino. 

No âmbito da aprendizagem serão considerados como critérios de avaliação a frequência, participação 

nas atividades, pontualidade na entrega das atividades, qualidade dos trabalhos realizados e contribuição 

nas discussões em grupo. 

Avaliação: 

- Participação: 1,0 

- Primeiro segmento do módulo: 

- Diário de campo (1ª visita) 2,0 

- Texto reflexivo: 3,0 

- Segundo segmento do módulo: 

- Sistematização dos dados das entrevistas (2ª visita): 1,0 
- Prova escrita individual: 3,0 

Bibliografia 

 Básica: 

Barata, R. B. Como e porque as desigualdades sociais fazem mal à saúde, Fiocruz, RJ, 2009 

Bondia, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ.[online]. 2002, n.19, 

pp. 20-28. ISSN 1413-2478. 

.; Mendes, R. & Donato A. F: “Território: espaço social de construção de identidades e políticas”   

SANARE, Revista de Políticas Públicas, Sobral:ano IV, n.1, p. 39-42, jan./fev./mar  

Feuerwerker L. M., Capozzollo A. A.mudanças na formação dos profissionais de saúde: Alguns 

referenciais de partida do eixo TS. In: Capozzolo, A.A., Casetto, S.J e Henz, A.O. (orgs) Clínica 

Comum - itinerários de uma formação em saúde. São Paulo: Hucitec, 2013, p. 35-58 

Minayo, M. C. Saúde e Doença: uma concepção popular da Etiologia. Cadernos de Saúde Pública, 

RJ,4(4):363-381, out/dez, 1988. 

Santos, M. O retorno do território. En: OSAL :Observatorio Social de América Latina. Año 6 no. 16 

(jun.2005). Buenos Aires : CLACSO, 2005- . -- ISSN1515-3282 Disponível em 

:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos. 

Santos, M. O País Distorcido, Publifolha, SP, 2001 Capítulos: Fixos e fluxos: cenários para uma 

cidade sem medo ; Ter medo de quem na cidade grande; Quem tem medo das grandes cidades 

SCLIAR. M. História do Conceito de Saúde. Physis: Rev.Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):29-41, 

2007. 
Dejours, C., Por um novo conceito de saúde, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, vol 14, n54, p. 7-11, 

abr.mai.jun1986.  

Bibliografia Complementar: 
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Ayres, J. R. C.M. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde / Care, (the) human being 

and health practices. Saúde e Sociedade v.13, n.3, set.-dez, 2004. p.16-29. 

Frenk J. et al : Health professionals for a new  century: transforming education to strengthen health systems 

in an interdependent world (Profissionais de saúde para um novo século: transformar a educação para 

fortalecer os sistemas de saúde em um mundo interdependente). The Lancet, Vol 376 December 4, 2010. P. 

.1923-1958. Disponível em www.thelancet.com  

Oliveira, M.A.C.  & Egry, E.Y. A historicidade das teorias interpretativas do processo saúde-doença, Rev. Esc. 

Enf. da USP, 2000. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v34n1/v34n1a02.pdf 

Participação docente 

Juarez Pereira Furtado 

Maria Graciela Gonzalez Perez de Morell 

Maria de Fátima Ferreira Queiroz  

Rosilda Mendes  

Silvia Maria Tagé Thomaz 

Virginia Junqueira 

Luciane Maria Pezzato 

  

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v34n1/v34n1a02.pdf
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Nome do Componente Curricular (UC): Módulo do Átomo a Célula I 

Equivalência a módulo(s): Módulo do Átomo a Célula 

Período/turno: 1º 

Termo ou Série: 1º termo 

Carga horária total: 160 horas 

Carga Horária p/ prática: 40 horas 

 

Carga Horária p/ teórica: 120 horas 

Objetivos:  

 

Geral:Apresentar  aos estudantes a fisiologia celular  e suas  implicações sistêmicas,  em condições 

normais e alteradas, pensando na prevenção destas últimas como fator relevante em saúde. Disponibilizar aos 

alunos o conhecimento necessário para o entendimento da complexidade das células, desde sua composição 

química, seus diferentes tipos e especificidades, o papel das diferentes  estruturas  celulares  na  sua  fisiologia,  

assim  como  as  vias  do  metabolismo  de carboidratos, além das bases genéticas do funcionamento celular,  

incluindo mecanismos de herança  e  mutações.  Propositivamente,  elaborar  métodos  interprofissionais  de  

apresentar  e entender a célula nos contextos do trabalho da equipe em saúde, valorizando os conhecimentos 

do Módulo no contexto biológico – e suas interfaces – em saúde.   

 

Específico: 

• Reconhecer as macromoléculas componentes das células e entender suas propriedades físico-químicas;

      

• Reconhecer  os  diferentes  compartimentos  celulares,  entendendo  seu  papel  na  fisiologia celular; 

• Saber  quais  são  e  onde  ocorrem  as  principais  vias  bioquímicas  do  metabolismo  de carboidratos, 

anabólicas e catabólicas; que são fundamentais para manutenção dos eventos celulares e dão condições 

homeostáticas ao organismo;   

• Entender as condições necessárias para a multiplicação celular;   

• Entender como as células armazenam, decodificam e expressam a informação genética; 

• Compreender os mecanismos de herança genética;   

• Compreender a ação de moléculas sinalizadoras e como ocorre a transdução da informaçãopara o 

interior da célula (receptores, enzimas e segundos mensageiros); 

• Conhecer condições onde componentes/atividades celulares são prejudicados, ou falhos, ereconhecer 

os prejuízos decorrentes;   
• Articular o conhecimento de forma generalista, no contexto da educação interprofissional. 

Ementa: Abordagem da célula como unidade funcional do organismo, reconhecendo seus diferentes 

tipos e especificidades. Caracterização dos blocos bioquímicos constituintes (macromoléculas) e suas 
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propriedades bioquímicas. Apresentação dos diferentes compartimentos celulares (organelas) e sua 

relevância na homeostase. Entendimento do metabolismo de carboidratos no contexto da obtenção e 

armazenamento de energia. Entendimento dos mecanismos de multiplicação celular e  suas  implicações  

para  os  tecidos  somáticos  e  reprodutivos.  Caracterização  do  material genético  nuclear  (com suas 

propriedades de replicação  e reparo),  dos diferentes  modos de herança genética e dos mecanismos que 

controlam a expressão dos genes. Descrição dos modos pelos quais as células se comunicam, sinalizando 

entre si e com o ambiente. 
 

Conteúdo Programático 

• BIOLOGIA CELULAR: A célula: unidade da vida/tipos celulares. Microscopia: tipos 

 celulares. Biomembranas: composição química, permeabilidade e transporte. Núcleo: 

 Envoltório nuclear e nucléolo. Via de biossíntese e secreção (retículo endoplasmático, 

 Complexo de Golgi e lisossomos). Peroxissomos. Citoesqueleto. Sinalização celular. 

 Comunicação celular, Motilidade celular 

 Situações-Problema, TCM e Mapa Conceitual. 

• BIOQUÍMICA: Aminoácidos e proteínas. Carboidratos. Lipídios. Enzimas, co-enzimas e 

 vitaminas. Via glicolítica. Ciclo de Krebs e via das pentoses. Mitocôndria e cadeia 

 respiratória. Gliconeogênese. Metabolismo do Glicogênio. 

 Situações-Problema, Situação Integradora, TCM e Mapa Conceitual. 

•  BIOLOGIA MOLECULAR: Replicação, reparo e mutações. Transcrição e tipos de RNA. 

 Síntese protéica. Sinalização celular. 

 Situações-Problema, Situação Integradora, TCM e Mapa Conceitual. 

•  GENÉTICA: Núcleo: cromatina, cromossomos e conceito de gene. Controle da expressão 

 gênica. Ciclo celular: mitose e meiose. Herança monogênica. Herança cromossômica. 
 Situações-Problema, Situação Integradora, TCM e Mapa Conceitual 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Aulas práticas em laboratório 

- Apresentação de seminário 

- Lista de Exercícios  

- Estudo de casos 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Biblioteca 

 

Critérios de Avaliação 

• Provas escritas (somente questões dissertativas, baseadas em caso motivador – SituaçãoIntegradora). 

•Preparo e apresentação das Situações-Problema. 
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•Participação nas atividades em sala (roteiros, dinâmicas e Mapa Conceitual) e 

•Preparo e apresentação do TCM. 
•Pesos: (Provas – 50%), (SPs + roteiros – 25%), (TCM – 25%). 

Bibliografia 

 Básica: 

• ALBERTS,  B.,  JOHNSON,  A.,  LEWIS,  J.,  RAFF,  M.,  ROBERTS,  K.,  WALTER,  P. Biologia 

Molecular da Célula. 4ª ed. São Paulo: Artmed, 2004. 

• LODISH,  H.,  BERK,  A.,  ZIPURSKY  S.L.,  MATSUDAIRA,  P.,  BALTIMORE,  

D.,DARNELL, J.E. Biologia Celular e Molecular. 5ª ed. São Paulo: Artmed, 2005 

• CAMPBELL, MARY K. Bioquímica. [Biochemistry]. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 752 p. 

• NUSSBAUM,  R.L.,  MCLNNES,  R.R.,  WILLARD,  H.F.  Thampson  &  Thompson  -Genética 

Médica. 6ª e 7ª. eds. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

• MARZZOCO, A., TORRES, B.B. Bioquímica básica. 3ª ed. Ed Guanabara Koogan, 2007 

• MURRAY R.K., BENDER D.A., BOTHAM K.M., KENNELLY P.J., RODWELL R.W.,WEIL P.A. 

Bioquímica Ilustrada de Harper, 29ª ed. Ed McGraw-Hill, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

• STRYER, L.;  TYMOCZKO, J.L., BERG,  J.M. Bioquimica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

• PRATT, C. & CORNELY, K. Bioquímica Essencial. Guanabara Koogan, 2004.  

• POLLARD, T. W. & EARNSHAW, W. C. Biologia Celular. Elsevier Editora. 2006.  

• CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. M. A Célula. 3.ed. São Paulo: Manole, 2013.  

• WATSON, J. D.; BAKER, T.A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE 

Participação docente 

Glaúcia Monteiro de Castro 

Márcia Regina Nagoaka 

Marc Leoni Gazarini 

Odair Aguiar Junior 
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2º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC): Ciência de alimentos II 

Equivalência a módulo(s):Ciência de alimentos II 

Período/turno: Integral 

 

Termo ou Série: 2° termo 

Carga horária total: 60 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 24 

 

Carga Horária p/ teórica: 36 hs 

Objetivo 

Geral:  

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais em química dos alimentos, bromatologia, tecnologia e 

microbiologia dos alimentos relacionados aos lipídeos e proteínas, que instrumentalizem o aluno para a 

aquisição de competências específicas, necessárias à prática cotidiana do nutricionista. 

Específicos: 

- Identificar a composição química dos lipídeos e proteínas presentes no alimento quanto às suas propriedades 

químicas, físicas e nutricionais, bem como sua importância na estrutura e nas propriedades tecnológicas dos 

alimentos; 

- Correlacionar as propriedades químicas e físicas dos lipídeos e proteínas com as características sensoriais dos 

alimentos; 

- Identificar de modo teórico-prático as mudanças nas características físicas, químicas, sensoriais e/ou 

nutricionais nos alimentos decorrentes dos processos tecnológicos e meios de conservação empregados; 

- Investigar as características e as alterações físicas, químicas e/ou sensoriais dos alimentos em função da 

presença microbiana; 

- Conhecer os métodos utilizados para a conservação de alimentos (prevenção do crescimento de 

microrganismos e de reações de deterioração) por meio do controle da atividade de água dos alimentos, do 

uso do calor ou do frio e pela incorporação de aditivos alimentares. 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos em relação às propriedades dos alimentos e seu aproveitamento pelo 

organismo humano nos módulos do curso que envolvem a atenção dietética; 
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- Conhecer os métodos e técnicas necessárias à execução de atividades práticas em laboratórios de química e 

tecnologia de alimentos. 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos;  

- Desenvolver linguagem técnica na área de ciência dos alimentos necessária à prática cotidiana do 

nutricionista;  

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 

- Despertar a capacidade de liderança, tomada de decisões, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção 

em grupos de trabalho e criatividade técnica; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

- Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada, assumir posição de 

liderança, tomar decisões e favorecer a comunicação. 

 

Ementa 

Estudo da composição e das propriedades químicas, físicas e nutricionais dos lipídios e proteínas presentes 

nos alimentos. Investigação sobre o processamento e as técnicas de conservação de alimentos e de seus 

efeitos na qualidade sensorial, nutricional e microbiológica. 

Conteúdo Programático 

Estudo dos lipídios 

- Classificação e nomenclatura 

- Estrutura: ácidos graxos (-3, 6 e 9), triacilgliceróis, colesterol e fosfolipídios  

- Aspectos físicos, autoxidação e antioxidantes 

- Importância dos lipídios no processamento e nas características sensoriais dos alimentos 

- Tecnologia dos Óleos, gorduras e similares 

- Deterioração microbiológica dos óleos, gorduras e similares 

- Substitutos de gordura 

- Atividades práticas: Qualidade de óleos: Ponto de Fumaça e Verificação do estado de conservação de óleos – 

reação de kreiss e índice de peróxido. 

Elaboração e estabilidade de emulsões 
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 Determinação do teor de lipídios 

Estudo do rótulo de alimentos elaborados com gorduras modificadas e com substitutos de gordura 

Estudo das proteínas 

- Estruturas, classificação e propriedades físico-químicas de aminoácidos, peptídeos e proteínas 

- Propriedades funcionais de proteínas alimentares 

- Desnaturação de Proteínas 

- Tecnologia de Carnes 

- Composição, obtenção higiênico-sanitário da carne, e rigor mortis – transformação do músculo em carne 

- Conservação da carne fresca, padrão de identidade e qualidade 

- Produtos cárneos: elaboração e química das carnes processadas 

- Microbiologia e deterioração de carnes e derivados 

- Estudo do pescado: composição, conservação, deterioração e derivados. 

 - Estudo do ovo: estrutura, composição, conservação, deterioração e derivados. 

- Atividades práticas:  

- Determinação do teor de proteína 

- Avaliação das propriedades funcionais de proteínas: estabilidade da espuma da clara de ovo, formação do 

glúten e precipitação da caseína 

- Controle de qualidade de carne, aves e pescado: análises físico-químicas, microbiológicas e sensorial. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, atividades práticas nos laboratórios de 

Bromatologia e Dietética. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

laboratório de bromatologia, laboratório de dietética. 
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Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: Aplicação de uma questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo. Diálogo 

coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre o módulo durante a apresentação do conteúdo 

programático para a sua adequação. 

Formativa: A avaliação formativa caracteriza-se por um processo contínuo e um mecanismo de 

retroalimentação composto por duas avaliações: conteudista e atitudinal que corresponderão a 70 e 30% da 

nota final, respectivamente. Cada atividade realizada como avaliação conteudista terá uma pontuação de zero 

a dez, distribuídas em duas avaliações discursivas com peso total 7 e demais atividades com peso 3.  

Somativa: Apresentação da resposta à questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo feita 

no inicio do mesmo solicitando a avaliação quanto ao atendimento de suas expectativas.  

Avaliação individual do módulo e do docente. 

Critérios: Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do 

módulo no semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Avaliação conteudista: as respostas às atividades deverão ser pertinentes ao conteúdo abordado; 

Avaliação atitudinal: pontualidade (em sala de aula/ laboratório; na entrega de trabalhos); interação e 

cooperação individual (participação; entradas e saídas fora do horário; uso de celular); envolvimento e empenho 

coletivo (participação; colaboração com o grupo; responsabilidade); organização do laboratório (limpeza; 

esquecimento de materiais; respeito às regras de segurança); postura (seriedade; conversas paralelas; 

realização de atividades não pertinentes ao módulo; saber ouvir; imposição de idéias; aceitação de idéias; 

respeito aos níveis hierárquicos; vestuário adequado). 

 

Bibliografia Básica: 

1. MORETTO, E.et al. Introdução à ciência de alimentos. Florianópolis: UFSC, 2002.  

2. RIBEIRO, E. P., SERAVALLI, E. A. G. Química de alimentos. São Paulo: Edgard Blücher: Instituto Mauá 

de Tecnologia, 2004. 

3. GAVA, AJ.  Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1984. 

4. ORDÓÑEZ, J. A. Tecnología de Alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: Artmed, 

2005. v. 1. 

5. CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed. São Paulo: Metha, 2003. 

6. JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. [Modern food microbiology,]. Tradutores: Rosane Rech et al. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

7. SILVA Jr, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. São Paulo: Varela, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

1. FENNEMA, O. R. Química de los alimentos. 2.ed. Zaragoza: Acribia, 2000. 

2. ORDÓNEZ, J. A. Tecnologia de alimentos: alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2005. v.2. 

3. EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

4. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 

5. SPREER, E. Lactologia Industrial. Zaragoza: Acribia, 1991. 

 

Participação docente 
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Veridiana Vera de Rosso  

Vanessa Dias Capriles 
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Nome do Componente Curricular (UC): Nutrição e Preparo de Alimentos I 

Equivalência a módulo(s):Nutrição e Preparo de Alimentos I e II 

Período/turno: Integral 

 

Termo ou Série: 2° termo 

Carga horária total: 100 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 40 hs 

 

Carga Horária p/ teórica: 60 hs 

Objetivo 

Geral:  

Fornecer elementos fundamentais da Dietética e da Técnica Dietética enquanto instrumentos de trabalho do 

nutricionista, para a aplicação do conhecimento das transformações decorrentes do processo de preparo dos 

alimentos para o atendimento das necessidades nutricionais em cada estágio de vida; desenvolver habilidades 

específicas da prática profissional relativas à seleção e ao preparo de alimentos fonte de carboidratos e lípides.  

Específicos: 

- compreender a relação entre necessidades nutricionais e utilização de nutrientes, considerando os fatores 

intervenientes; 

- conhecer os grupos de alimentos e identificar as modificações que sofrem durante o processo de preparo dos 

alimentos.  

- saber como preservar e favorecer, tendo por base o conhecimento técnico, as características sensoriais dos 

alimentos, promovendo sua aceitação; 

- conhecer métodos e técnicas que garantam o fornecimento qualitativo de refeições no âmbito individual e 

coletivo; 

-planejar a aquisição de gêneros alimentícios com base em cardápios elaborados segundo os objetivos da 

técnica dietética; 

- reconhecer os alimentos e/ou preparações próprios para consumo; 

- desenvolver senso crítico e linguagem técnica relacionada aos princípios nutricionais e seleção e preparo de 

alimentos; 
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- relacionar os conteúdos do módulo “Alimentação Humana no Contexto Histórico e Social” e “Ciência de 

Alimentos I e II” 

- desenvolver espírito investigativo necessário à realização de estudos e pesquisas; 

- despertar a capacidade de liderança, a ética profissional, o pensamento reflexivo, a inserção em grupos de 

trabalho e a criatividade técnica; 

- integralizar os diferentes conteúdos programáticos, assumir posição de liderança, tomar decisões e 

desenvolver recursos pessoais para a boa comunicação; 

- investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

- identificar processos de trabalho que promovam a melhor utilização dos recursos naturais; 

- identificar mecanismos que contribuam para a menor produção de resíduos e sua destinação adequada. 

- O módulo pretende ainda promover a leitura técnica em língua estrangeira. 

Ementa 

Introdução ao estudo da Dietética e da Técnica Dietética. Estudo e aplicação das diretrizes alimentares e 

nutricionais. Estudo integrado de aspectos fisiológicos, bioquímicos e nutricionais dos carboidratos, das fibras 

e dos lipídeos. Detalhamento dos processos de seleção, pré-preparo, preparo e conservação de alimentos 

fonte de carboidratos e lipídeos; abordagem da análise sensorial na perspectiva da utilização adequada de 

alimentos na produção de refeições saudáveis, culturalmente referenciadas e em uma perspectiva 

sustentável. 

Conteúdo Programático 

Unidade 1 – Introdução à Dietética e Técnica dietética 

- Conceitos básicos em Dietética e Técnica Dietética. 

- Laboratório de dietética como instrumento de reprodução de unidade produtora de refeição e no 

desenvolvimento de estudos e pesquisas.   

- Alimentos: conceito, classificações, métodos de cocção. 

- Uso de utensílios para o preparo de alimentos. 

- Pré-preparo e preparo de alimentos e fundamentos de segurança sanitária 

- Indicadores de rendimento em dietética e técnica dietética (Fator de Correção, Fator de Cocção, estimativa 

de custo).  

- Considerações e o uso aplicado de tabelas de composição de alimentos na análise de composição de e 

preparações e dietas; 
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- Elaboração de Fichas Técnicas de preparações. 

 

Unidade 2 – Análise Sensorial dos alimentos 

- Conceito e objetivos 

- Métodos de análise sensorial 

 

Unidade 3 - Tabelas de Composição de Alimentos 

- Aplicação; origem dos dados 

- Cálculo Dietético 

- Bases disponíveis 

 

Unidade 4 - Guias alimentares, cardápios 

Guias 

- Objetivos e finalidades dos guias alimentares 

- Guias como instrumento para promover Educação Alimentar e Nutricional 

- Uso para o planejamento dietético de populações saudáveis  

Cardápios 

- Definição, tipos e componentes do cardápio 

- Porcionamento de alimentos 

- Listas de substituição e orientação nutricional 

- Introdução às recomendações nutricionais 

 

Unidade 5 - Estudo integrado dos carboidratos 

- Aspectos bioquímicos 

- Aspectos fisiológicos 

- Aspectos nutricionais 
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Unidade 6 – Estudo integrado das fibras e da funcionalidade dos alimentos – conteúdo subsequente ao 

módulo CA I 

- Aspectos bioquímicos 

- Aspectos fisiológicos 

- Aspectos nutricionais 

 

Unidade 7 - Estudo integrado dos lípides: aspectos nutricionais e dietéticos 

Parte 1. 

- Essencialidade e classificação 

- Necessidades e recomendações nutricionais,  

- Relações nutricionais (percentual de lípides totais em relação ao valor energético total, percentual de ácidos 

graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados; percentual de ácidos graxos essenciais, proporção de 

ácidos graxos Omega-6 e Omega-3),  

 

Parte 2. 

1. Fontes na dieta (óleos e gorduras de origem vegetal e de origem animal, lípides com isomeria do tipo trans),  

2. Aplicações da Técnica Dietética para o preparo de alimentos fonte de lípides, estabilidade térmica, frituras, 

cálculo da taxa de absorção, cálculo para substituição de óleos e gorduras em preparações, massas e molhos à 

base de gorduras 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas com problematização de situações que permitam ao estudante aplicar os conteúdos previstos para o 

módulo; estas aulas serão teóricas e práticas, com exercícios, estudos dirigidos e seminários . 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

laboratório de dietética. 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: aplicação de uma questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo. 
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Formativa: a avaliação formativa caracteriza-se por um processo contínuo e um mecanismo de retroalimentação 

composto por duas avaliações: conteudista e atitudinal.  Serão considerados os seguintes elementos para a 

determinação da avaliação final: exercícios (peso 1), relatórios das aulas práticas (peso 2), seminários (peso 2,5), 

avaliação (peso 4). Os aspectos atitudinais (postura, assiduidade, pontualidade, relacionamento interpessoal, 

domínio de linguagem técnica) serão considerados na avaliação final do aluno (peso 0,5).  

Somativa: avaliação individual do módulo e do docente. 

 

Bibliografia Básica: 

1. DOMENE, S. M. A. Técnica Dietética: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

2. ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; PINTO, A. M. S. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um 

modo de fazer. 4.ed. São Paulo: Metha, 2011.  

3. SILVA Jr, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. São Paulo: Varela, 2007.   

4. ORNELLAS, L. H. Técnica e dietética – seleção e preparo de alimentos. 8 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 

2006. 

5. PHILIPPI, S. T. Nutrição e Técnica Dietética. São Paulo: Manole, 2006. 

6. TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. NEPA-UNICAMP. Versão 4. Campinas, SP: 

NEPA-UNICAMP, 2011. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco. 

7. IOM. The Dietary Reference Intakes: the essential guide to nutrient requirements. National Academy Press, 

2006. 506 p. Disponível em  www.nap.edu 

8. FAO. Food-based Dietary Guidelines. Disponível em: 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/fbdg/em/  

9. BRASIL. Guia Alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde, 2014. Disponível em 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf. 

Bibliografia Complementar: 

1. ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N. Seleção e Preparo de Alimentos - Gastronomia e Nutrição. 1. ed. São 

Paulo: Editora Metha, 2014. 

2. ALMEIDA, T. C. A.; HOUG, G.; DAMÁSIO, M. H.; SILVA, M. A. A. P. Avanços em análise sensorial. 

São Paulo: Varela, 1999. 

3. ARAÚJO, W.; MONTEBELLO, N. P.; BOTELHO, R. B. A.; BORGO, L. A. Alquimia dos alimentos. 

Brasília: Senac, 2007. 

4. BOMBEM, K. C. M.; CANELLA, D. S.; BANDONI, D. H.; JAIME, P. C. Manual de medidas caseiras e 

receitas para cálculos dietéticos. São Paulo: M. Books, 2012.  

5. CAMARGO, E. B.; BOTELHO R. A. Técnica dietética. São Paulo: Metha, 2005. 

6. CARDOSO, M. A. Nutrição Humana. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

7. CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 4 ed. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 

8. GUYTON, A. C.; HALL, I. E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 

9. IBGE. Tabelas de composição dos alimentos. 5º edição. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. 

10. LE CORDON BLEU. Todas as técnicas culinárias. 1996. 

11. LOPEZ, R. P. S.; BOTELHO, R. B. A.  Álbum fotográfico de porções alimentares. São Paulo: Metha, 2008. 

12. MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause, Alimentos, nutrição e dietoterapia. 10 ed. São Paulo: Roca, 

2002.  

13. PINHEIRO, A. B. V.; LACERDA, E. M. A.; BENZECRY, E. H.; GOMES, M. C. S., COSTA, V. M. Tabela 

para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. 

14. SILVA, S. M. C.; MURA, J. D. P. Tratado de Nutrição, Alimentos e Dietoterapia. São Paulo: Guanabara 

Koogan. 2007. 

15. USDA. U.S. Department of Agriculture - Agricultural Research Service. Nutrient Food Composition 

Database. Release 23. [jan 2009]. Disponível em: URL:http://www.nal.usda.gov/ fnic/foodcomp 
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Participação docente 

Semíramis Martins Alvares Domene 

Daniel Henrique Bandoni  

Vanessa Dias Capriles  

Veridiana Vera de Rosso 
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Nome do Componente Curricular (UC): Capitalismo, trabalho e direitos 

Equivalência a módulo(s): Estigma, preconceito, direitos e segurança alimentar 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 2° termo 

Carga horária total: 80 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 20 hs 

 

Carga Horária p/ teórica: 60 hs 

Objetivo 

Geral:  

• Entender o desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, as noções de trabalho e alienação; 

• Discutir a configuração e os sentidos do trabalho nas sociedades contemporâneas; 

• Discutir a desigualdade nas sociedades capitalistas; 

• Compreender a relação entre Estado e sociedade civil, a luta por direitos e a participação social. 

Específicos: 

• Refletir criticamente sobre o modo de produção capitalista, os sentidos do trabalho e as desigualdades 

socioeconômicas; 

• Apresentar e discutir trabalho na contemporaneidade, suas transformações e dilemas; 

• Compreender a configuração do Estado moderno e o seu papel na garantia dos direitos humanos;  

• Promover atividades didáticas que permitam estabelecer reflexões criticas da relação entre direitos e 

cidadania. 

Ementa 

Modo de produção capitalista, noções de trabalho e alienação. Transformações no mundo do trabalho. 

Desigualdades socioeconômicas. Estado moderno e direitos humanos: perspectiva social e histórica; 

desdobramentos nas lutas sociais. Educação em direitos humanos. 

Conteúdo Programático 

 Modo de produção capitalista;  

 Noção de trabalho e transformações nas sociedades contemporâneas; 

 Estado moderno e direitos humanos; 

 Relação entre Estado e sociedade civil. 
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Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, elaboração de projeto, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco. 

 

Critérios de Avaliação 

Ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, que incluem: apresentação e participação em reflexões 

coletivas, seminários (30%), prova dissertativa (50%) e pesquisa (20%). 

 

 

Bibliografia Básica: 

1. MARX, Karl. Capítulo V – Processo de Trabalho e processo de produzir mais valia. In: O Capital. Edipro, 

1988, 286p. 

2. MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. (1ª Parte) Estudos Avançados. Vol.12 no.34 

São Paulo Sept./Dec. 1998 

3. ENGELS, Friedrich. “As grandes cidades”. In: A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo, 

Boitempo, 2008. 

4. SENNETT, Richard. “Ilegível: por que as modernas formas de trabalho são difíceis de entender”. In: A 

corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

5. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ANTUNES, R. As metamorfoses e a centralidade do trabalho hoje. In: Os sentidos do trabalho – Ensaios 

sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005. p. 209-223 

2. CORROCHANO, M.C. Jovens trabalhadores: expectativas de acesso ao ensino superior, Avaliação, v. 18, 

n.1, p. 23-44, 2013. 

3. DAGNINO, Evelina, Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania, In: Anos 90 

- Política e sociedade no Brasil, org. Evelina Dagnino, Ed. Brasiliense,1994, pág. 103-115 

4. DORNELLES, J.R. O que são direitos humanos. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

5. SANTOS, Boaventura de S. Direitos Humanos: o desafio da interculturalidade. Revista Direitos Humanos, 

Secretaria Especial de Direitos Humanos: Brasília, no. 2, junho de 2009, p. 10-18 

6. Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Programa Nacional de Direitos 

Humanos / PNDH-3. Brasília: SDH/PR, 2010, p.14-17 e 51-100. 
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Nome do Componente Curricular (UC): Desigualdades sociais e políticas de saúde no Brasil 

Equivalência a módulo(s): Saúde como processos: contextos, concepções e práticas II 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 2° termo 

Carga horária total: 80 hs 

Carga Horária p/ prática: 12 hs Carga Horária p/ teórica: 68 hs 

Objetivo 

Geral:  

Apresentar e discutir: 

1- os fundamentos básicos de análise das condições de vida, situação de saúde e trabalho, bem como as 

contribuições da epidemiologia na gestão em saúde em um contexto de desigualdade social; 

2-a constituição histórica da Seguridade Social e da política nacional de saúde, os princípios, diretrizes e bases 

legais do Sistema Único de Saúde e a gestão e organização dos serviços públicos de saúde. 

Específicos: 

Espera-se que a conclusão da unidade curricular propicie ao estudante o conhecimento: 

1. Do uso dos indicadores de condições de vida e de saúde como subsídio para análise da situação de 

saúde da população. 

2. Dos processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional no Brasil. 

3. Do raciocínio epidemiológico e da contribuição da epidemiologia para as intervenções na saúde das 

populações 

4. Da constituição histórica das respostas sociais ao contexto de condições de vida e situação de saúde e 

trabalho: noções sobre a trajetória de construção da Seguridade Social e das políticas públicas de saúde no 

Brasil. 

5. Dos princípios e diretrizes que norteiam a organização do Sistema Único de Saúde e suas bases legais. 

6. Das redes municipais de saúde: gestão, organização, funcionamento e processo de trabalho. Modelos 

de atenção à saúde. 

Ementa 

Fundamentos básicos para análise das condições de vida, situação de saúde e trabalho. Transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional. Indicadores de condições de vida e de saúde. Raciocínio 

epidemiológico. 
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Noções sobre Seguridade Social no Brasil. História da política de saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde: 

princípios e diretrizes. Redes intersetoriais e municipais de saúde; modelos de atenção à saúde. 

Conteúdo Programático 

1º bloco 

 Condições de vida e situação de saúde e trabalho 

 Indicadores de condições de vida e indicadores epidemiológicos 

 Transições demográfica, epidemiológica e nutricional 

 Raciocínio epidemiológico. Conceitos de epidemiologia. 
2º bloco 

 Noções sobre Seguridade Social (Previdência, SUAS, SUS) 

 História da política de saúde no Brasil.  

 Reforma sanitária brasileira.  

 O direito à saúde e o papel do Estado 

 A criação e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Os princípios e diretrizes do SUS.  

 A gestão do SUS. 

 Intersetorialidade e redes municipais de saúde.  

 Modelos de atenção à saúde 
Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, elaboração de projeto, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco. 

 

Critérios de Avaliação 

Em uma perspectiva formativa, o processo avaliativo abrange a dimensão da aprendizagem (resenhas, 

atividades de campo, trabalho de grupo) e do ensino. Os critérios de avaliação incluem a frequência em sala de 

aula, a participação nas atividades, a pontualidade na entrega das atividades, a qualidade dos trabalhos 

realizados e a contribuição nas discussões em grupo. 

Pontuação 

1º bloco 

- Seminário com facilitadores:3,0 
- Roteiro de filme : 1,0 

2º bloco 
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- Diário de campo reflexivo: 3,0 
- Participação no plebiscito público/privado:2,0 
- Retorno do campo: cada aula 0,5 (total 1,0) 

 

Bibliografia Básica: 

CNDSS (Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde). As Causas Sociais das Iniqüidades em 

Saúde no Brasil. /Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.– Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2008. p. 60-100. Disponível em: http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/relatorio_cndss.pdf.  

Batistella, C. Análise da Situação de Saúde: principais problemas de saúde da população brasileira. In: Fonseca, 

A.F. (org.) O território e o processo saúde doença. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p.121 a 158. Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Tipo=1&Num=24 

Uma breve introdução a Epidemiologia. In: Waldman, E.A. Vigilância em Saúde Pública, vol.07. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. p.1-10. (Série Saúde & Cidadania). 

Disponívelem: 

http://observasaude.fundap.sp.gov.br/saude2/SaudePublica/Acervo/Vigilancia%20em%20Saude.pdf 

Duarte, E.C,; Barreto, S.M. Editorial Transição demográfica e epidemiológica.  Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 

n.21, v. 4, p. 529-532, out-dez 2012. 

Soares, D.A.; Andrade, S.M.; Campos, J.J.B. Epidemiologia e indicadores de saúde. In: Andrade, S.M.; Soares, 

D.A.; Cordoni, Jr.L. (orgs.) Bases da Saúde Coletiva. Londrina-PR: Editora UEL, 2001. p. 183-210. 

Reis, D.; Araujo, E.; Cecílio, L.O.  A construção do SUS como política pública: avanços e impasses. In: Reis, D.; 

Araujo, E.; Cecílio, L.O.  Políticas Públicas de Saúde no Brasil: SUS e pactos pela saúde. Módulo Político Gestor. 

São Paulo: UNASUS/UNIFESP,  2011, p-31-44. Disponivel em:  

http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_4.pdf 

Matta, G.C. Princípios e diretrizes do SUS In: Matta, G.C.; Moura, A.L. (orgs.) Políticas de Saúde: a organização 

e operacionalização do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p.61-80. Disponível em:  

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Tipo=1&Num=25 

Silva Júnior, A.G.; Alves, C.A. Modelos assistenciais em Saúde: desafios e perspectivas. In: Morosini, M.M.V.; 

Corbo, A.D. (orgs.). Modelos de Atenção e Saúde da Família. EPJV/Fiocruz, 2007. p. 27-41.  

Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Tipo=1&Num=26 

 

Bibliografia Complementar: 

Brasil. CapacitaSuas Volume 1 (2008) 

SUAS: Configurando os Eixos de Mudança / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Instituto 

de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 1 ed. – Brasília: MDS, 2008, 136 p.  

(SUAS: Configurando os Eixos de Mudança, Matrizes conceituais. p.38, Sistema Público de Proteção Social- p 

41, A proteção social no âmbito da assistência social p.44, Território e territorialização dos serviços 

socioassistenciais p.53, A matricialidade familiar p.58) 

Paim, J. S. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Editoria Fiocruz, 2009.148 p  

UFRJ- Faculdade de Medicina. Raciocínio epidemiológico. Disponível em 

http://www.iesc.ufrj.br/cursos/epigrad/estudosdirigidos/ED1%20Racioc_nio%20Epid.pdf 

Participação docente 

Juarez Pereira Furtado 
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Luciane Maria Pezzato 

Maria de Fátima Ferreira Queiróz 

Maria Graciela Gonzalez Perez de Morell 

Rosilda Mendes 

Silvia Maria Tagé Thomaz 

Virgínia Junqueira 
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Nome do Componente Curricular (UC): Módulo do Átomo a Célula II 

Equivalência a módulo(s): Módulo do Átomo a Célula 

Período/turno: 2º 

Termo ou Série: 2º termo 

Carga horária total: 80 horas 

Carga Horária p/ prática: 20 horas 

 

Carga Horária p/ teórica: 60 horas 

Objetivos:  

Geral: Apresentar  as  estruturas  que  propiciam  às  células  sua  manutenção  no  contexto  tecidual, 

mantendo-se unidas umas às outras e interagindo com o meio externo através dos elementos da matriz 

extracelular. Elucidar os mecanismos que geram a diversidade de tipos celulares e os mecanismos genéticos 

subjacentes. Propiciar o entendimento integrado das vias metabólicas, buscando identificar e discutir as 

consequências de deficiências inatas em etapas dessa via. 

Entender as propriedades biofísicas das membranas excitáveis, bases da transmissão nervosa e da contração 

muscular. Caracterizar os modos pelos quais as células podem ser levadas à morte,  fisiológica  ou  

patologicamente,  além  de  descrever  as  influências  do  ambiente determinando eventos epigenéticos.

  

Específico: 

• Reconhecer as moléculas que propiciam adesão e coesão entre as células nos tecidos e suas 

implicações fisiológicas;   

• Reconhecer os elementos constituintes da matriz extracelular e seus papéis na biomecânica 

tecidual;     

• Compreender os mecanismos de diferenciação celular;   

• Compreender os mecanismos epigenéticos deflagrados por ação do ambiente; 

• Conhecer outros metabolismos como o de lipídeos e compostos nitrogenados e a integração destes 

metabolismos com o de carboidratos;   

• Reconhecer vias metabólicas alteradas (erros inatos) e sua importância na saúde; 

• Entender as propriedades biofísicas das membranas biológicas e seus processos resultantes(transmissão 

de impulso nervoso e contração muscular);   

• Reconhecer os principais fenômenos/mecanismos de morte celular; 

• Conhecer condições onde componentes/atividades celulares são prejudicados, ou falhos, e reconhecer 

os prejuízos decorrentes;   
• Articular o conhecimento de forma generalista, no contexto da educação interprofissional. 

Ementa: Abordagem da célula no contexto tecidual. Caracterização das moléculas e estruturas que 

propiciam  as  interações  célula-célula  e  célula-matriz.  Apresentação  dos  mecanismos 

celulares/genéticos  atuantes  na  diferenciação  celular.  Entendimento  integrado  das  vias metabólicas 

e das consequências de alterações inatas. Descrição dos modos pelos quais as células  morrem e  seus  
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significados  fisiológicos.  Caracterização  do  papel do  ambiente  na determinação  de  alterações  

epigenéticas  e  no  contexto  multifatorial de  algumas  doenças. 

Abordagem das propriedades das membranas biológicas em células excitáveis. 
Conteúdo Programático 
• BIOLOGIA CELULAR: Adesão celular. Matriz extra-celular. Diferenciação celular.Morte celular: apoptose e 

necrose. Contração muscular 

• BIOQUÍMICA: Metabolismo de lipídios. Metabolismo de compostos nitrogenados. 

Integração metabólica. 

• PRINCÍPIOS DE BIOFÍSICA: Potencial de membrana e potencial de ação. 

• GENÉTICA: Determinação sexual, Herança multifatorial. Erros inatos do metabolismo. 

Mecanismos epigenéticos. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Aulas práticas em laboratório 

- Apresentação de seminário 

- Lista de Exercícios  

- Estudo de casos 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Laboratório 

- Quadro branco 

- Biblioteca 

Critérios de Avaliação 

• Provas escritas (somente questões dissertativas, baseadas em caso motivador – Situação Integradora). 

•Participação nas atividades em sala (roteiros, dinâmicas e Mapa Conceitual) e 

•Preparo e apresentação do Trabablho de Conclusão de Módulo (TCM). 
•Pesos: (Provas – 60%), (roteiros – 15%), (TCM – 25%). 

Bibliografia 

 Básica: 

• ALBERTS,  B.,  JOHNSON,  A.,  LEWIS,  J.,  RAFF,  M.,  ROBERTS,  K.,  WALTER,  P. Biologia 

Molecular da Célula. 4ª ed. São Paulo: Artmed, 2004. 
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• LODISH,  H.,  BERK,  A.,  ZIPURSKY  S.L.,  MATSUDAIRA,  P.,  BALTIMORE,  

D.,DARNELL, J.E. Biologia Celular e Molecular. 5ª ed. São Paulo: Artmed, 2005 

• CAMPBELL, MARY K. Bioquímica. [Biochemistry]. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 752 p. 

• NUSSBAUM,  R.L.,  MCLNNES,  R.R.,  WILLARD,  H.F.  Thampson  &  Thompson  -Genética 

Médica. 6ª e 7ª. eds. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

• MARZZOCO, A., TORRES, B.B. Bioquímica básica. 3ª ed. Ed Guanabara Koogan, 2007 

• MURRAY R.K., BENDER D.A., BOTHAM K.M., KENNELLY P.J., RODWELL R.W.,WEIL P.A. 

Bioquímica Ilustrada de Harper, 29ª ed. Ed McGraw-Hill, 2013. 

Bibliografia Complementar: 
• STRYER, L.;  TYMOCZKO, J.L., BERG,  J.M. Bioquimica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

• PRATT, C. & CORNELY, K. Bioquímica Essencial. Guanabara Koogan, 2004.  

• POLLARD, T. W. & EARNSHAW, W. C. Biologia Celular. Elsevier Editora. 2006.  

• CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. M. A Célula. 3.ed. São Paulo: Manole, 2013.  

• WATSON, J. D.; BAKER, T.A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE, M.; LOSICK, R. Biologia molecular do gene. Editroa 

ARTMED, 2006. 

Participação docente 

Glaúcia Monteiro de Castro 

Márcia Regina Nagoaka 

Marc Leoni Gazarini 

Odair Aguiar Junior 
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Nome do Componente Curricular (UC): Módulo de Introdução aos Tecidos e Sistemas (MITS) 

Equivalência a módulo(s): Parte do Módulo “Dos Tecidos aos Sistemas I 

Período/turno: 2ºTermo ou Série: 2º termo 

Carga horária total: 40 horas 

Carga Horária p/ prática: 14 horas 

 

Carga Horária p/ teórica: 26 horas 

Objetivos:  

 

Geral:Conhecer a constituição morfofuncional do corpo humano saudável, ao nível dos 

tecidos e sistemas, integrando os conteúdos de histologia e anatomia 

Específico: 

• Utilizar a nomenclatura anatômica macro e microscópica.  

• Reconhecer os diversos constituintes do corpo humano ao nível dos tecido e sistemas.   

• Reconhecer as relações morfofuncionais entre os vários sistemas.  

• Posicionar-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento.  

•Articular o conhecimento no contexto da educação interprofissional.  

 
 

Ementa: O “Módulo  de  Introdução  aos  Tecidos  e  Sistemas”  abrange  conceitosintrodutórios e 

fundamentais das áreas de Histologia e Anatomia, desenvolvidosde  forma  integrada,  e  que  constituem  

pré-requisito  teórico  aos  módulossubsequentes do Eixo Biólogico. 
Conteúdo Programático 
Tecidos Básicos: Epitelial, Conjuntivo, Cartilaginoso, Ósseo e Muscular; 

Sistemas: Tegumentar, Ósseo, Articular e Muscular 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Aulas práticas em laboratório 

- Estudo de casos 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Laboratório 
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- Quadro branco 

- Biblioteca 

Critérios de Avaliação 

• Provas escritas (somente questões dissertativas, baseadas em caso motivador – Situação Integradora). 

•Participação nas atividades em sala (roteiros, dinâmicas e Mapa Conceitual) e 

•Preparo e apresentação do Trabablho de Conclusão de Módulo (TCM). 
•Pesos: (Provas – 60%), (roteiros – 15%), (TCM – 25%). 

Bibliografia 

 Básica: 

•  Histologia Básica - Texto e Atlas. LCU Junqueira & J Carneiro. EditoraGEN 

•  Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. Dangelo & Fattini. EditoraAtheneu 

Bibliografia Complementar: 
• Fundamentos de Anatomia Clínica. KL Moore & AMR Agur. Editora GEN 

• Atlas de Anatomia Humana. F. H. Netter. Editora Artes Medicas 

• Sobotta. Atlas de Anatomia Humana.R. Putz & R Pabts. Editora GEN 

• Gray’s Anatomia para Estudantes. Editora Elsevier. 

• Anatomia. Gardner, Gray & O’Rahilly. Editora GEN  

• Histologia e Biologia Celular - Uma introdução à Patologia. AL Kierszenbaum. Editora Elsevier.  

• Atlas fotográfico de histologia. M. J. Leboffe. Editora GEN 

Participação docente 

Carolina Prado de França Carvalho 

Cristiano Mendes da Silva 

Flavia de Oliveira 

Isabel Cristina Céspedes 

Luciana Le Sueur Maluf 
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3º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC): Ciência de alimentos III 

Equivalência a módulo(s):Ciência de alimentos III 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 3° termo 

Carga horária total: 60 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 24 

 

Carga Horária p/ teórica: 36 hs 

Objetivo 

Geral:  

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais em química dos alimentos, bromatologia, tecnologia e 

microbiologia dos alimentos relacionados às proteínas, vitaminas, minerais e os pigmentos que 

instrumentalizem o aluno para a aquisição de competências específicas, necessárias à prática cotidiana do 

nutricionista. Discutir a importância dos compostos bioativos e dos alimentos funcionais na saúde humana. 

Conhecer as técnicas analíticas utilizadas no controle de qualidade de alimentos.  

Específicos: 

- Estudar a composição química das proteínas, vitaminas, minerais e dos pigmentos presentes nos alimentos e 

discutir as suas propriedades químicas, físicas e nutricionais, bem como sua importância na estrutura e nas 

propriedades tecnológicas dos alimentos; 

- Relacionar as propriedades químicas e físicas das vitaminas, minerais e pigmentos com as características 

sensoriais dos alimentos; 

- Identificar de modo teórico-prático as mudanças nas características físicas, químicas, sensoriais e/ou 

nutricionais nos alimentos decorrentes dos processos tecnológicos e meios de conservação empregados; 

- Abordar os aspectos teóricos e de aplicação de alimentos funcionais  

- Investigar as características e as alterações físicas, químicas e/ou sensoriais dos alimentos em função da 

presença microbiana; 

- Conhecer os métodos utilizados para a conservação de alimentos (prevenção do crescimento de 

microrganismos e de reações de deterioração) por meio do controle da atividade de água dos alimentos, do 

uso do calor ou do frio e pela incorporação de aditivos alimentares. 
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- Aplicar os conhecimentos adquiridos em relação às propriedades dos alimentos e seu aproveitamento pelo 

organismo humano nos módulos do curso que envolvem a atenção dietética; 

- Conhecer os métodos e técnicas necessárias à execução de atividades práticas em laboratórios de química e 

tecnologia de alimentos. 

- Discutir o uso da análise sensorial, da análise físico-química, da análise macro e microscópica e da 

análise microbiológica como ferramentas de controle de qualidade de alimentos; 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos;  

- Desenvolver linguagem técnica na área de ciência dos alimentos necessária à prática cotidiana do 

nutricionista;  

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações inter-pessoais; 

- Despertar a capacidade de liderança, tomada de decisões, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção 

em grupos de trabalho e criatividade técnica; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

- Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada, assumir posição de 

liderança, tomar decisões e favorecer a comunicação. 

Ementa 

Estudo da composição e das propriedades químicas, físicas e nutricionais das proteínas, vitaminas, minerais e 

dos pigmentos presentes nos alimentos. Investigação sobre o processamento e as técnicas de conservação e 

de seus efeitos na qualidade sensorial, nutricional e microbiológica dos alimentos. Estudo dos alimentos 

funcionais e dos compostos bioativos de ocorrência natural nos alimentos segundo a legislação vigente. 

Práticas sob supervisão docente, relacionadas ao controle de qualidade dos alimentos por meio de análises 

físico-químicas, macro e microscópicas, microbiológicas e sensoriais. 

Conteúdo Programático 

Estudo das proteínas  

- Tecnologia do Leite e derivados 

     - Métodos de obtenção, controle higiênico sanitário e tipos de leite e derivados 

     - Microbiologia e deterioração de leite e derivados 

- Tecnologia dos derivados lácteos 

- Importância do glúten na tecnologia de alimentos –Tecnologia de panificação 

 Atividades práticas:  
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- Controle de qualidade do leite (análise microbiológica e físico-química) 

- Elaboração de queijo, iogurte e manteiga 

- Elaboração de pães 

 

Estudo das vitaminas e dos minerais 

- Estrutura química, propriedades e estabilidade das vitaminas lipossolúveis 

- Estrutura química, propriedades e estabilidade das vitaminas hidrossolúveis 

- Minerais: propriedades e estabilidade 

- Fortificação de alimentos 

 Atividade prática:  

- Avaliação da estabilidade do ácido ascórbico 

- Determinação de cinzas 

 

Estudo dos pigmentos 

- Estrutura química, propriedades e estabilidade da clorofila, dos carotenoides e das antocianinas 

- Atividade prática: Estabilidade de pigmentos frente as alterações de pH e processamento de alimentos 

 

Estudo dos alimentos funcionais 

- Histórico e definição de alimentos funcionais 

- Compostos bioativos de ocorrência natural nos alimentos 

- Alimentos/ ingredientes com propriedades funcionais 

- Análise da legislação vigente 

- Atividade prática: Elaboração de preparação/ produto com propriedades funcionais 

 

Estudo do controle de qualidade de alimentos 

Conceitos e métodos para controle de qualidade (análise físico-química, análises microbiológica, análise macro 

e microscópica, análise sensorial) 
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- Atividade prática: Análises de controle de qualidade : macro e microscopia de alimentos para identificação de 

materiais estranhos e sujidades. Análise sensorial. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, atividades práticas nos laboratórios de 

Bromatologia e Dietética. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

laboratório de bromatologia, laboratório de dietética. 

 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: Aplicação de uma questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo. Diálogo 

coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre o módulo durante a apresentação do conteúdo 

programático para a sua adequação. 

Formativa: A avaliação formativa caracteriza-se por um processo contínuo e um mecanismo de 

retroalimentação composto por duas avaliações: conteudista e atitudinal que corresponderão a 95 e 5% da nota 

final, respectivamente. Cada atividade realizada como avaliação conteudista terá uma pontuação de zero a dez, 

distribuídas em duas avaliações discursivas com peso total 7 e demais atividades com peso 3. 

Somativa: Apresentação da resposta à questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo feita 

no inicio do mesmo solicitando a avaliação quanto ao atendimento de suas expectativas.  

Avaliação individual do módulo e do docente. 

Critérios: Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do 

módulo no semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Avaliação conteudista: as respostas às atividades deverão ser pertinentes ao conteúdo abordado; 

Avaliação atitudinal: pontualidade (em sala de aula/ laboratório; na entrega de trabalhos); interação e 

cooperação individual (participação; entradas e saídas fora do horário; uso de celular); envolvimento e empenho 

coletivo (participação; colaboração com o grupo; responsabilidade); organização do laboratório (limpeza; 

esquecimento de materiais; respeito às regras de segurança); postura (seriedade; conversas paralelas; 

realização de atividades não pertinentes ao módulo; saber ouvir; imposição de idéias; aceitação de idéias; 

respeito aos níveis hierárquicos; vestuário adequado). 
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Bibliografia Básica: 

1. MORETTO, E.et al. Introdução à ciência de alimentos. Florianópolis: UFSC, 2002. 

2. CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed.  

3. São Paulo: Metha, 2003. 

4. GAVA, AJ. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1984. 

5. ORDÓÑEZ, J. A. Tecnología de alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: Artmed, 

2005. v. 1. 

6. JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. [Modern food microbiology,]. Tradutores: Rosane Rech et al. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

1. FENNEMA, O. R. Química de los alimentos. 2.ed. Zaragoza: Acribia, 2000.  

2. COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

3. RIBEIRO, EP, SERAVALLI, EAG. Química de alimentos. São Paulo: Edgard Blücher : Instituto Mauá de 

Tecnologia, 2004.  

4. EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

5. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 

6. THIS, H. Um cientista na cozinha. São Paulo: Ática, 2006. 

7. SILVA Jr, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. SãoPaulo: Varela, 2008. 

Participação docente 

Veridiana Vera de Rosso  

Vanessa Dias Caprile 

 

  



  

99 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Nutrição e Preparo de Alimentos II 

Equivalência a módulo(s):Nutrição e Preparo de Alimentos IIe III 

Período/turno: Integral 

 

Termo ou Série: 3° termo 

Carga horária total: 100 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 40 hs 

 

Carga Horária p/ teórica: 60 hs 

Objetivo 

Geral:  

Desenvolver a base teórico-prática da Dietética e da Técnica Dietética, para a aplicação do conhecimento dos 

nutrientes e das modificações decorrentes dos processos culinários nos alimentos fonte de proteínas e de 

micronutrientes no favorecimento da nutrição, de forma a sustentar o exercício de habilidades específicas da 

prática profissional relativas à elaboração de refeições e estudos de ingestão alimentar. 

Específicos: 

• Compreender a relação entre necessidades nutricionais e utilização de nutrientes, considerando os fatores 

intervenientes 

• Controlar as modificações que podem ocorrer durante os processos culinários dos alimentos fonte de 

proteínas e micronutrientes 

• Preservar, baseado no conhecimento técnico, as características sensoriais dos alimentos, para promover sua 

aceitação 

• Estudar métodos e técnicas que garantam o fornecimento qualitativo de refeições no âmbito individual e 

coletivo 

• Elaborar formulações que contribuam para corrigir e/ou minimizar risco nutricional 

• Relacionar e aplicar os conhecimentos sobre os aspectos fisiológicos, bioquímicos e de técnica dietética na 

elaboração de planejamento dietético, visando manter padrão de saúde de indivíduos, na alimentação coletiva 

e na prática clínica; 

• Relacionar o conteúdo experimentado nos módulos “Alimentação Humana no Contexto Histórico e Social” e 

“Ciência dos Alimentos I e II” e preparar o aprendizado nos os módulos posteriores, em especial “Gestão em  

Alimentação Coletiva”  
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• Aplicar os conhecimentos adquiridos em relação ao preparo de alimentos e a biodisponibilidade dos 

nutrientes e compostos bioativos nas questões que envolvem a dietética e prática clínica, seja na perspectiva 

individual ou coletiva, institucionalizada ou não 

• Identificar mecanismos que contribuam para a menor produção de resíduos e sua destinação adequada. 

• Desenvolver senso crítico e linguagem técnica relacionada aos princípios nutricionais e seleção e preparo de 

alimentos fonte de proteínas e de micronutrientes 

• Desenvolver espírito investigativo necessário à prática profissional 

• Despertar a capacidade de liderança, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção em grupos de 

trabalho e a criatividade  

• O módulo pretende ainda promover a leitura técnica em língua estrangeira. 

Ementa 

Estudo integrado de aspectos fisiológicos, bioquímicos e nutricionais de proteínas e micronutrientes, 

relacionados às recomendações nutricionais.  Detalhamento dos processos de seleção, pré-preparo, preparo e 

conservação de alimentos fontes de proteínas, frutas, verduras e legumes para a produção de cardápios 

saudáveis, culturalmente referenciados e em uma perspectiva de valorização de Sistemas Alimentares 

sustentáveis. 

Conteúdo Programático 

Unidade 1 - Estudo integrado das proteínas: aspectos nutricionais e dietéticos 

Parte 1.  

1. Essencialidade, classificação 

2. Necessidades e recomendações nutricionais 

1. Fontes na dieta (proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal),  

2. Métodos de avaliação da qualidade protéica da dieta (escore químico de aminoácidos, PDCAAS, PER, 

NPU, NPR, balanço de nitrogênio, digestibilidade, valor biológico, valor nutritivo relativo, percentual de 

proteína total em relação ao valor energético total, percentual de proteína de origem animal e origem vegetal, 

relação proteína e cálcio, cálculo de proteína líquida, NDPCal) 

Parte 2. Grupos alimentares 

Técnicas de preparo de ovos, leite e derivados, carnes (bovina, suína, de aves e outras), pescados (peixes e 

frutos do mar), leguminosas e oleaginosas 

Unidade 2 – Estudo dos micronutrientes  

Vitaminas: 
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- Aspectos fisiológicos do aproveitamento biológico de vitaminas. 

- Aspectos bioquímicos da utilização de vitaminas.  

- Definição e classificação. 

- Funções, fontes, interações e biodisponibilidade. 

Minerais: 

- Aspectos fisiológicos do aproveitamento biológico dos minerais. 

- Aspectos bioquímicos da utilização de minerais.  

- Definição e classificação. 

- Funções, fontes, interações e biodisponibilidade. 

Unidade 3 -  Interações Nutricionais e Biodisponibilidade de nutrientes 

- Mecanismos de absorção de micronutrientes 

- Interações pré e pós absortivas 

- Fatores agonistas e antagonistas de absorção 

- Estimativa de fração absorvível 

Unidade 4 - Estudo transversal com módulo CA III: Alimentos funcionais 

Unidade 5 - Aplicações da Técnica Dietética para o preparo de frutas e hortaliças 

- Definição e classificação 

- Processo de maturação 

- Características sensoriais 

- Seleção e preparo 

- Aplicação na técnica dietética. 

- Cuidados no armazenamento e higienização. 

- Elaboração de fichas técnicas 

Complementação do conteúdo prático de leguminosas 

Unidade 6 - Congelamento de Alimentos 

- Fundamentos e cuidados 
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Unidade 7 - Aplicações da Técnica Dietética para preparações especiais 

- Bases extrativas, ligadas e emulsionadas 

- Sopas e molhos 

- Sobremesas 

- Bebidas e Infusos 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas com problematização de situações que permitam ao estudante aplicar os conteúdos previstos para o 

módulo; estas aulas serão teóricas e práticas, com exercícios, estudos dirigidos e seminários . 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

laboratório de dietética. 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: Diálogo coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre o módulo durante a 

apresentação do conteúdo programático para sua adequação. 

Formativa. A avaliação será feita por meio de processo contínuo e com mecanismo de retroalimentação 

composto por duas avaliações: conteudista e atitudinal. Serão consideradas os seguintes elementos para a 

determinação da avaliação final: exercícios em sala de aula (peso 1), relatórios das aulas práticas (peso 1,5), 

seminário (peso 2,5), avaliação parcial (peso 4,5). Os aspectos atitudinais (postura, assiduidade, pontualidade, 

relacionamento interpessoal, domínio de linguagem técnica) serão considerados na avaliação final do aluno 

(peso 0,5).  

Somativa: avaliação individual do módulo e do docente. 

Bibliografia Básica: 

1. DOMENE, S.M.A. Técnica Dietética: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

2. ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo 

de fazer. 2.ed. São Paulo: Metha, 2007.  

3. FISBERG RM, SLATER B, MARCHIONI DML, MARTINI LA. Inquéritos alimentares - métodos e bases 

científicos. Barueri: Manole; 2005. 

4. SILVA Jr, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. São Paulo: Varela, 2007.   

5. GUYTON, A.C., HALL, I. E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 

6. ORNELLAS, L. H. Técnica e dietética – seleção e preparo de alimentos. 8 ed. São Paulo: Editora Atheneu, 

2006. 

7. CAMARGO EB, BOTELHO RA. Técnica dietética. São Paulo: Metha, 2005. 

8. PHILIPPI, S. T. Nutrição e Técnica Dietética. São Paulo: Manole, 2006. 

9. TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. NEPA-UNICAMP. Versão 4. Campinas, SP: 

NEPA-UNICAMP, 2011. Disponível em: URL:http://www.unicamp.br/nepa/taco. 

10. IOM. The Dietary Reference Intakes: the essential guide to nutrient requirements. National Academy Press, 

2006. 506 p. Disponível em  www.nap.edu 

http://www.nap.edu/
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11. BRASIL. Guia Alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde, 2014. Disponível em 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf 

Bibliografia Complementar: 

16. SHILS, M. E.; OLSON, J. A.; SHIKE, M.; ROSS, A. C. Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença.  

9 ed. Manole Editora. 2003. 

1. LE CORDON BLEU. Todas as técnicas culinárias. 1996. 

2. THIS H. Um cientista na cozinha. São Paulo: Ática, 2006. 

3. CAMARGO EB, BOTELHO RA. Técnica dietética. São Paulo: Metha, 2005. 

4. ARAÚJO W, MONTEBELLO NP, BOTELHO RBA, BORGO LA. Alquimia dos alimentos. Brasília: 

Editora Senac, 2007. 

5. MENDEZ MHM, DERIVI SCN, RODRIGUES MCR, FERNANDES ML. Tabela de composição de 

alimentos: amiláceos, cereais e derivados, frutas e hortaliças, leguminosas, nozes e oleaginosas. Niterói: 

EdUFF, 2001.  

6. PINHEIRO, A. B. V.; LACERDA, E. M. A.; BENZECRY, E. H.; GOMES, M. C. S., COSTA, V. M. Tabela 

para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. 

7. CHAMPE PC, HARVEY RA. Bioquímica ilustrada. 4 ed. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 

8. TIRAPEGUI, J. Nutrição: fundamentos e aspectos atuais. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

9. SILVA, S. M. C.; MURA, J.D.P. Tratado de Nutrição, Alimentos e Dietoterapia. São Paulo: Guanabara 

Koogan. 2007. 

10. USDA. U.S. Department of Agriculture - Agricultural Research Service. Nutrient Food Composition 

Database. Release 23. [jan 2009]. Disponível em: URL:http://www.nal.usda.gov/ fnic/foodcomp 

Participação docente 

Semíramis Martins Alvares Domene 

Ana Maria de Souza Pinto 

Vanessa Dias Capriles 

 

 

  

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
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Nome do Componente Curricular (UC): Subjetividade, corpo e estigma 

Equivalência a módulo(s): Trabalho, Corpo e Significado 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 3° termo 

Carga horária total: 40 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 10 hs 

 

Carga Horária p/ teórica: 30 hs 

Objetivo 

Geral:  

• Abordar a temática subjetividade a partir das dimensões socioculturais;  

• Situar e analisar noções de corpo da perspectiva sociocultural e histórica; 

• Contextualizar criticamente questões contemporâneas relativas à produção dos corpos e de subjetividades na 

sociedade de consumo; 

• Discutir a relação entre corpo e processos de saúde, adoecimento e sofrimento nas sociedades 

contemporâneas;  

• Discutir a noção estigma a partir do corpo. 

Específicos: 

• Analisar subjetividade nas dimensões sociais e culturais e sua relação com o corpo; 

• Debater questões relativas às deficiências, medicalização e processos de intervenção sobre o corpo; 

• Promover atividades didáticas que permitam a análise de situações de estigma e preconceito em relação ao 

corpo. 

Ementa 

Processos de constituição de subjetividades. Noções de corpo, saúde, adoecimento e sofrimento. Corpo e 

estigma. 

Conteúdo Programático 

 Subjetividades;  

 Noções de corpo; 

 Processos de saúde, adoecimento e sofrimento;  

 Estigma. 
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Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, elaboração de projeto, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco. 

 

Critérios de Avaliação 

Ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, que incluem: apresentação e participação em reflexões 

coletivas, prova dissertativa (50%), pesquisa e seminário (50%). 

 

Bibliografia Básica: 

1. FOUCAULT, M. Os corpos dóceis. In: Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 20a. ed. Petrópolis: Vozes, 

1999. p. 117-142 

2. HELMAN, C.G. Definições culturais de anatomia e de fisiologia. In: Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: 

Artmed, 1994. p.30-47. 

3. MAUSS, M. Técnicas do corpo. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. p. 399-422 

4. ROHDEN, F. A obsessão da medicina com a diferença entre os sexos. In: PISCITELLI, A., GREGORI, 

M.F., CARRARA, S. (org). Sexualidades e saberes: convenções e fronteiras. Rio de Janeiro: Garamond. 

2004. p.183-196. 

5. GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Editora LTC. 

1988. 4ª .ed. 

Bibliografia Complementar: 

1. HERTZ, R. A preeminência da mão direita: um estudo sobre polaridades religiosas. Religião e sociedade, n 

6, 1980. p.98-128. 

2. LE BRETON, D.  Adeus ao corpo. Campinas, Papirus, 2003. 

3. LE BRETON, D. Experiências da dor. In: Antropologia da dor. São Paulo: FAP-Unifesp, 2013. p. 25-45. 

4. PASSADOR, L.H. A noção de regra: principio da cultura e possibilidade de humanidade. In Antropos e 

psique: o outro e sua subjetividade. P.51-65 

5. SIBILIA, P. Do homo psico-lógico ao homo tecno-lógico: a crise da interioridade. Semiosfera, ano 3, n. 7 
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Nome do Componente Curricular (UC): Encontros e produção de narrativas 

Equivalência a módulo(s): Prática Clínica Integrada: Análises de Demandas e Necessidades em Saúde 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 3° termo 

Carga horária total: 80 hs 

Carga Horária p/ prática: 48 hs Carga Horária p/ teórica: 32 hs 

Objetivo 

Geral:  

Contribuir para a construção de uma abordagem comum às diversas áreas profissionais que considere a 

realidade vivida pelas pessoas e as diversas dimensões envolvidas no processo saúde/doença/cuidado. 

Específicos: 

1. Identificar como as políticas de saúde interferem e se expressam em sujeitos concretos, por meio da 

reconstituição de trajetórias individuais; 

2. Contribuir para a compreensão daa condições de vida e saúde dos coletivos a partir de alguns casos 

acompanhados em profundidade;  

3. Possibilitar oportunidade de vínculação e ampliação da capacidade de escuta e observação pelos 

estudantes; 

4. Possibilitar a identificação de demandas e necessidades de saúde; 

5. Contribuir para a compreensão de distintas estratégias utilizadas para a obtenção de saúde pelos 

sujeitos; 

6. Capacitar o estudante a elaborar narrativas a partir dos encontros realizados. 

Ementa 

Discussão sobre demandas e necessidades de saúde. Aspectos da atuação interprofissional e desenvolvimento 

de uma prática comum. Desenvolvimento de vínculo e escuta. Construção de Narrativas orientadas para a 

prática comum. Introdução a organização e funcionamento dos serviços de saúde; Atuação das equipes de 

saúde na Atenção Primária e na Estratégia da Saúde da Família e de outras instituições. 

Conteúdo Programático 

A narrativa e o processo de reflexão do sujeito e do aluno como estratégia para a formação do profissional 

de saúde. O uso das narrativas para o desenvolvimento da compreensão das condições de vida e do 

contexto dos sujeitos. Interação com as equipes de profissionais que atuam nos territórios da cidade. 
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Atuação no domicílio e reconhecimento do território. Atuação interprofissional através das avaliações e 

reflexões compartilhadas. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, elaboração de 

relatório, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco. 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, contínua e formativa.  

O conceito final será composto pelo conjunto das seguintes notas:  

1- Compõe a nota das atividades da dupla – 0 a 10  

Narrativa construída pela dupla sobre a pessoa/família que está sendo acompanhada (peso 10)  

2- Compõe a nota individual – valor 0 a 10  

2.1. Relatório individual de trabalho (peso 6,0)  

Este relatório baseado no diário de campo deverá apresentar o que foi vivenciado durante o semestre 

estabelecendo relações com os conceitos teóricos dos textos estudados.  

2.2. Conjunto de entrega dos diários de campo (peso 2,0)  

- apresentar reflexões além de descrições sobre e com o vivido  

2.3. Participação nas atividades e supervisões (peso 2,0)  

- Critérios para análise dos trabalhos escritos: capacidade de expressão e articulação de idéias, capacidade de 

relacionar com conteúdos teóricos, organização do texto, a entrega nos prazos solicitados, leitura prévia dos 

textos indicados pelo módulo e pelo docente; participação na  supervisão. 

 

Bibliografia Básica: 

AMADO, J. O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em história oral. História, São Paulo, v.14, 

1995. p.125-135. 

BENEVIDES, I. A Viagem pelos caminhos do coração. In: VASCONCELOS, E.M. A saúde nas palavras e nos 

gestos, São Paulo:Hucitec, 2001. p.169-205. 

BOSI, E. D. Risoleta. In.: BOSI, E. Memória e Sociedade: lembrança dos velhos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. p.363- 73.  

BRUM, E. Memória é tanto lembrar quanto esquecer (Revista Época, 12/11/2012). Disponível: 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/11/memoria-e-tanto-lembrar-quanto-
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esquecer.html  

BRUM, E.  O olhar insubordinado . In. BRUM. E. A vida que ninguém vê. Porto Alegre: Arquipélago, 2006. 

p.187-196. 

FAVORETO, C.A.O.; CAMARGO JR., K.R. A narrativa como ferramenta para o desenvolvimento da prática 

clínica, Interface - Comunic., Saude, Educ., v.15, n.37, p.473-83, abr./jun. 2011.  

FEUERERKER, L.C.M., CAPOZZOLO, A. A Mudanças na formação dos profissionais de saúde: alguns 

referenciais de partida do eixo Trabalho em Saúde. In: CAPOZZOLO, et al. (Orgs.) Clínica comum: itinerários 

de uma formação em saúde. São Paulo: Hucitec, 2013, p.35-58.   

HENZ, A.O.; CASETTO, S.J. Orientações para o trabalho de campo. In: CAPOZZOLO, A. et al. (Orgs.) Clínica 

comum: itinerários de uma formação em saúde. São Paulo: Hucitec, 2013, p. 277-289.  

ROZEMBERG, B.; MINAYO, M.C.S. A experiência complexa e os olhares reducionistas, Ciência e Saúde 

Coletiva, v.6, n.1, 2001. p. 115-123. 

Bibliografia Complementar: 

BENJAMIM, W. Infância em Berlim por volta de 1900. In: BENJAMIM, W. Rua de mão Única. Obras escolhidas 

vol.2, São Paulo:editora brasiliense, 1987. p. 71-142.  

BENJAMIM, W. “O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: BENJAMIM, W. Magia e 

técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 197-

221  

BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, M.; AMADO, J. (orgs.) Usos e Abusos da História Oral. 

Rio de Janeiro: FGV, 1998. p.183-191. 

Participação docente 

Adriana Barin de Azevedo 

Alexandre de Oliveira Henz 

Ângela Aparecida Capozzolo 

Carlos Roberto de Castro e Silva 

Fernanda Flavia Cockell Silva 

Fernando Sfair Kinker 

João Paulo Botero 

Juarez Furtado 

Laise Padilha 

Lia Thieme Oikawa  

Luciane Maria Pezzato 

Maria de Fátima Ferreira Queiroz 

Maria Graciela Gonzalez Perez de Morell 

Maria Tereza Amaral 

Maria Inês Badaró Moreira 

Marta Meirelles Ortiz 

Patricia Rios Poletto 

Rosilda Mendes 

Sylvia Dantas 

Virginia Junqueira 
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Nome do Componente Curricular (UC): Módulo dos Tecidos aos Sistemas I 

Equivalência a módulo(s): Parte do Módulo “Dos Tecidos aos Sistemas I 

Período/turno: 3ºTermo ou Série: 3º termo 

Carga horária total: 160 horas 

Carga Horária p/ prática: 60 horas Carga Horária p/ teórica: 100 horas 

Objetivos:  

 

Geral:Aproximar o aluno do conhecimento da constituição e do funcionamento normal do 

corpo humano, no nível dos tecidos, órgãos e sistemas. 

Específico: 

1. Utilizar a nomenclatura anatômica macro e microscópica. 

2. Reconhecer os diferentes constituintes do corpo humano no nível dos tecidos,órgãos e sistemas. 

3. Reconhecer as relações morfofuncionais entre os diferentes órgãos e sistemas. 

4. Explicar os mecanismos responsáveis pela manutenção das funções vitais e pelainteração do 

organismo com o meio externo. 

5. Posicionar-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento. 

6.  Articular  o  conhecimento  de  forma  holística  e  generalista,  no  contexto  daeducação 

interprofissional. 

Ementa: O Módulo “dos tecidos aos sistemas”, inserido no eixo “O Ser Humano em suaDimensão 

Biológica”, abrange o conteúdo das disciplinas de Embriologia, Histologia,Anatomia, Fisiologia e 

Biofísica, que serão desenvolvidas de forma integrada a partirde cada grade sistema do organismo, 

incluindo aspectos estruturais e funcionais. 
Conteúdo Programático 
Sistema  Nervoso:  Organização  do  sistema  nervoso;  Tecido  neural;  Potenciais  de membrana e transmissão 

do impulso; Medula; Tronco e Cerebelo; Cérebro; Meninges; Líquor e vascularização; Comunicação neural e 

neurotransmissores; Sistema nervoso periférico somático; Sistema somestésico; Sensibilidade especial – Visão, 

Olfação, Audição, Equilíbrio e Gustação; Controle da motricidade - Grandes vias eferentes; Sistema nervoso 

autônomo; Visão geral do Sistema Endócrino e Eixo Hipotálamo-Hipófise,  Hipotálamo  como  centro  

psiconeuroendócrino,  pineal,  adrenal  (medula); 

Funções mentais superiores.       

Sistema  Digestório:  Organização  geral  do  sistema  digestório;  Anatomia  sist. Digestório; Anatomia das 

glândulas anexas ao tubo digestório; Histologia do sist. digestório,  Histologia  das  glândulas  anexas  ao  tubo  

Digestório;  Fisiologia  boca, esôfago e estômago; Fisiologia do duodeno e  pâncreas exócrino; Pâncreas 

endócrino; Tecido adiposo I - estrutura e papel metabólico; Fisiologia do jejuno e íleo; Fisiologia do intestino 

grosso; Papel metabólico do fígado; Controle da ingestão alimentar. 
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Sistema Cardiovascular: Anatomia do coração; Prática anatomia do coração; Anatomia da Circulação sistêmica; 

Prática anatomia vascular; Propriedades histofisilógicas da fibra cardíaca; Histologia do Sistema circulatório; 

Prática de histologia do coração e vasos sanguíneos; Sistema linfático e órgãos linfóides; Ciclo cardíaco e 

controle; Débito cardíaco e controle; Sangue e tecido hematopoiético; Hemodinâmica e Dinâmica capilar; 

Controle da pressão arterial; Distribuição de fluxo e Circulações especiais; Prática de aferição de pressão arterial. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Aulas práticas em laboratório 

- Estudo de casos 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Laboratório 

- Quadro branco 

- Biblioteca 

Critérios de Avaliação 

A  avaliação  do  aprendizado  será  feita  de  forma  continuada,  por  meio  de provasteóricas (50% da 

nota) e provas práticas de diagnóstico (30 % da nota) aplicadas ao longo do período letivo. Será avaliada 

também a participação dos alunos em atividadescoletivas, o desempenho na apresentação de seminários 

e na solução de problemas (20% da nota). 
Bibliografia 

 Básica: 

Tratado de Fisiologia Médica. AC Guyton & JE Hall. Editora Guanabara-Koogan. 

Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. Dangelo & Fattini. Editora Atheneu. 

Sobotta. Atlas de Anatomia Humana. R Putz & R Pabts. Editora Guanabara-Koogan. 

Histologia Básica-Texto e Atlas. LCU Junqueira & J Carneiro. Editora GuanabaraKoogan. 

Bibliografia Complementar: 
Princípios  de  Anatomia  e  Fisiologia.  GE  Tortora  &  SR  Grabowski.  Editora Guanabara-Koogan. 

  

Anatomia. Gardner, Gray & O’Rahilly. Editora Guanabara Koogan. Neuroanatomia funcional.  ABM Machado. 

Editora Atheneu. 

Histologia  e  Biologia  Celular  -  Uma  introdução  à  Patologia.  AL  Kierszenbaum. Editora Elsevier. 

  

Atlas de Anatomia Humana. FH Netter. Editora Artes Medicas. 
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Princípios de Neurociência. E Kandel. Editora Manole. 

Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. R Lent, Editora Ateneu.  

Fisiologia. MM Aires. Editora Guanabara-Koogan.   

Histologia: com bases biomoleculares. F Geneser.  Editora Panamericana. 

Participação docente 

Alessandra Mussi Ribeiro 

Camila Oliveira 

Carla Máximo Prado 

Carolina P França Carvalho 

Cristiano Mendes da Silva 

Débora Estadella 

Flavia de Oliveira 

Isabel Cristina Céspedes 

Luciana Le Sueur Maluf 

Regina Celia Spadari 
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4º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC): Recomendações Alimentares e Avaliação Nutricional 

Equivalência a módulo(s): Avaliação Nutricional: do indivíduo ao coletivo 

Período/turno: 2º ano 

 

Termo ou Série: 4º termo 

 

Carga horária total:  60h 

 

Carga Horária p/ prática: 24h 

 

Carga Horária p/ teórica:  36h 

Objetivos 

 

Geral: 

Desenvolver a aprendizagem de conteúdos e práticas em avaliação nutricional de indivíduos e coletividades, 

articulados ao estudo das recomendações nutricionais para a avaliação da ingestão alimentar e o planejamento 

dietético, que possibilitem ao aluno a aquisição de competências específicas, necessárias à prática cotidiana do 

nutricionista. 

 

Específicos: 

Espera-se que este módulo propicie aos participantes: 

- Conhecer e aplicar os métodos de avaliação do estado nutricional de indivíduos e sua utilização na avaliação 
de coletividades; 

- Desenvolver habilidades na utilização e interpretação de medidas antropométricas na avaliação do estado 
nutricional; 

- Conhecer e aplicar métodos de avaliação da composição corporal; 
- Avaliar e interpretar as informações obtidas de inquéritos dietéticos; 
- Articular os conhecimentos e práticas da avaliação antropométrica e dietética do estado nutricional; 
- Conhecer e aplicar as recomendações nutricionais para o planejamento dietetico; 
- Aplicar os conhecimentos apreendidos sobre avaliação nutricional na avaliação de intervenções nutricionais 

em indivíduos e grupos populacionais; 
- Integrar os conhecimentos e habilidades desenvolvidas em avaliação nutricional com os de outras áreas de 

conhecimento em nutrição, para a promoção da saúde; 
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- Desenvolver linguagem técnica na área de avaliação nutricional necessária à prática cotidiana do 

nutricionista. 
 

Ementa 

Estudo dos métodos e técnicas de avaliação do estado nutricional de indivíduos e coletividades. 

Fundamentação, aplicação e crítica da avaliação antropométrica, dietética, bioquímica e clínica do estado 

nutricional. Aplicação  de ferramentas de informática utilizadas na avaliação nutricional. Estudo das 

recomendações nutricionais aplicadas a indivíduos e grupos. 

Conteúdo Programático 
 

I. Avaliação antropométrica do estado nutricional e avaliação da composição corporal (32h) 

- Avaliação de peso, altura, circunferências   

 Índices antropométricos, indicadores do estado nutricional, - 2h 

 curvas e padrões de referência antropométrica – 2h  

 Aulas Práticas – 8h 

- Avaliação de dobras cutâneas e avaliação antropométrica da composição corporal  

métodos de aferição de dobras cutâneas – 2h  

cálculo da composição corporal (GC, GC%, MLG, CMB, AMB, AGB,%DT) – 2h 

Aulas Práticas – 12h 

- Métodos de avaliação da composição corporal  

Bioimpedância, DEXA, Pletismografia, Pesagem Hidrostática, Isótopos – 4h 

II. Recomendações de consumo de nutrientes e avaliação dietética do estado nutricional  (28h) 

- Recomendações  Nutricionais 

Equações para estimativa Gasto Energético Total 4hT 

Recomendações de consumo de nutrientes– 4hT 

-  Planejamento da ingestão de nutrientes 

Cálculo da Adequação aparente do consumo - 8hT 

- Avaliação Dietética do Consumo Alimentar 
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Métodos Dietéticos de Avaliação do consumo alimentar: R24h, QFA, Registro Alimentar, História Alimentar – 

8hT  

Aulas Práticas - 4h 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 

As aulas teóricas utilizarão metodologias mistas distribuidas da seguintes formas: exposição do conteúdo 

central do tema, por meio de preleção dialogada,  com duração de 1:00 a 1:30h. O restante do período da aula 

será teórico-prático com realização de exercicios, tomada de medidas antropométricas e aplicação de 

métodos de inquérito dietético supervisionados por docente, com a turma de alunos completa. Serão 

distribuidos estudos dirigidos ao longo do módulo (5) e parte do período de aula será destinado para a 

correção e discussão dos exercícios. 

Para as aulas práticas da parte I (20h), os alunos serão distribuidos em turmas A e B com metade dos alunos 

em cada uma, alternando as turmas no período na semana padrão destinado ao módulo, ou seja, em uma 

semana participa da aula prática a turma A e na outra semana a turma B. 

Uma aula prática (4h), de avaliação dietética do estado nutricional, será feita no Laboratório de Informática, 

alternando as turmas nos computadores e atividades de campo. 

Para as aulas práticas os alunos trabalharão em duplas ou trios, alternando de função na aferição de medidas 

antropométricas e da composição corporal (avaliado e avaliador). Apenas os alunos que corcordarem são 

avaliador, mas todos tem que avaliar um indivíduo. Todas as medidas são supervisionadas por docente e/ou 

estágiario da pós-graduação (PAD). 

Por fim, a principal atividade do módulo é a avaliação nutricional de um indivíduo voluntário, para a qual cada 

aluno leva um convidado, interno ou externo ao campus (exceto aluno ou docente do curso de nutrição) para 

o laboratório de cineantropometria, para tomada de medidas e anamnese, supervisionado por docente e/ou 

estágiario da pós-graduação (PAD). 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

1. Laboratório de Avaliação Nutricional (Cineantropometria) com os seguintes equipamentos:  Balança 
mecânica (1) e digital (1), estadiômetro fixo (1), adipômetro (5) e fita métrica (5) 

2. Laboratório de Informática, com capacidade para 25 alunos e computadores com software NutWin 
instalado. 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: 

Avaliação dos conhecimentos prévios e expectativas sobre temas relativos ao módulo, na aula de introdução, 

por meio de dinâmica de grupo. 
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Formativa: 

Cada atividade realizada como avaliação conteudista terá uma pontuação de zero a dez e as atividades serão 

distribuídas em: estudos dirigidos (5 exercícios, peso 5), trabalho final do módulo de avaliação de um voluntário 

(peso 5) , completando 100% da nota final. 

Somativa: 

Avaliação individual do módulo. 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

 

Bibliografia 

Básica: 

1. HEYWARD, V.H. & STOLARCZYK, L.M. Avaliação da composição corporal aplicada. Barueri, SP: Ed. Manole, 

2000.  

2. FISBERG, R.M.; SLATER, B.; MARCHIONI, D.M.L. & MARTINI, L.A. Inquéritos Alimentares - Métodos e bases 

científicos. Barueri, SP: Ed. Manole, 2005.  

3. CUPPARI, L. (ed.) Guia de Nutrição: nutrição clínica no adulto. Barueri, SP: Ed. Manole, 2005. 

4. IOM. The Dietary Reference Intakes: the essential guide to nutrient requirements.National Academy Press, 

2006. 506 p. Disponível em  www.nap.edu 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de 

saúde: norma técnica do sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 

2011. (Série G. Estatística e Informação em Saúde). Disponível 

em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_d

ados_antropometricos 

Complementar: 

1. KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, D.P. (orgs.) Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz/Atheneu, 2007 

2. DUARTE, ACG (org.) Avaliação Nutricional – Aspectos Clínicos e Laboratorias. São Paulo: Atheneu, 2007. 

3. SILVA, SMC & MURA, JP. Tratado de Alimentação, Nutrição & Dietoterapia.São Paulo: Roca, 2007. 

4. WHO. Physical Status: The use and interpretation of anthropometry. World Health Organization, Geneva, 

1995. Technical Report Series nº 854. 

http://goog_1991641278/
http://goog_1991641278/
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos
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5. ACUÑA, K,  CRUZ T.  Avaliação do estado nutricional de adultos e idosos e situação nutricional da 

população brasileira.Arq Bras Endocrinol Metab 2004; vol. 48, no. 3, p.345-361. 

6. GOULART, R.M.M.,  FRANÇA JUNIOR, I.,  SOUZA, M.F.M. Recuperação nutricional de crianças desnutridas e 

em risco nutricional em programa de suplementação alimentar no Município de Mogi das Cruzes, São Paulo, 

Brasil. Cad. Saúde Pública, Jan 2007; 23(1): 147-156.  

7. MARCHIONI, D.M.L., SLATER, B., FISBERG, R.M. Aplicação das Dietary Reference Intakes na avaliação da 

ingestão de nutrientes para indivíduos. Rev. Nutr., Jun 2004, vol.17, no.2, p.207-216.  

8. RIBEIRO, B.G.,  SOARES, E.A. Avaliação do estado nutricional de atletas de ginástica olímpica do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Rev. Nutr., Ago 2002, vol.15, no.2, p.181-191. 

9. SAMPAIO, L.R. Avaliação nutricional e envelhecimento. Rev. Nutr., Dez 2004, vol.17, no.4, p.507-514. 

10. SLATER, B., MARCHIONI, D.L., FISBERG, R.M. Estimando a prevalência da ingestão inadequada de 

nutrientes. Rev. Saúde Pública, Ago 2004, vol.38, no.4, p.599-605.  

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica [recurso eletrônico] / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2015. Disponível 

em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/marcadores_consumo_aliment

ar_atencao_basica 

 

Docentes (carga horária prevista): 

Paula Andrea Martins  

Semiramis Domene 

 

  

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica
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Nome do Componente Curricular (UC): Gestão de Alimentação Coletiva I – GAC I 

Equivalência a módulo(s):Gestão de Alimentação Coletiva I – GAC I 

Período/turno: 2º ano 

Termo ou Série: 4º termo 

Carga horária total:  60h 

 

Carga Horária p/ prática: 6 h 

 

Carga Horária p/ teórica:  54h 

Objetivos 

Geral: 

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais no Planejamento e Gerenciamento de Unidades de Alimentação 

e Nutrição, que instrumentalizem o aluno para a aquisição de competências específicas, necessárias à prática 

cotidiana do nutricionista nesta área. 

Específicos: 

- Reconhecer o nutricionista na Alimentação Coletiva; 

- Conhecer as principais teorias administrativas; 

- Reconhecer a importância do planejamento estratégico; 

- Compreender as diretrizes principais da legislação brasileira aplicada aos alimentos pertinentes a área de 

higiene; 

- Compreender a importância do planejamento físico-estrutural e organizacional das áreas que contemplam as 

Unidades de Alimentação e Nutrição; 

- Identificar a importância do controle e manutenção da higiene no ambiente de trabalho; 

- Conhecer os processos e higiene de uma UAN; 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos; 

- Desenvolver linguagem técnica na área necessária à prática cotidiana do nutricionista; 

- Incentivar a leitura técnica em língua estrangeira; 

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 
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-Despertar a capacidade de liderança, tomada de decisões, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção 

em grupos de trabalho e criatividade técnica; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

-Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada e favorecer a comunicação. 

Ementa 

Abordagem de uma atuação profissional que visa à promoção da saúde da coletividade sadia, utilizando e 

integrando os fundamentos da administração e das ciências da nutrição e dos alimentos. Introdução das teorias 

de administração visando subsidiar sua aplicação nas Unidades de Alimentação e Nutrição.Contemplação das 

etapas a serem cumpridas na produção de refeições coletivas buscando garantir a qualidade sanitária das 

refeições.Aplicação do conhecimento na dinâmica do planejamento físico-estrutural e organizacional das áreas. 

Conteúdo Programático 
1. Alimentação Coletiva 

- Origem, Objetivos e Finalidades, Histórico, Importância econômica e social, Configuração atual e Tendências 

evolutivas, atribuições do nutricionistas em alimentação coletiva e ética do nutricionista. 

 

2. Teorias da Administração 

- Principais teorias da Administração 

- Planejamento estratégico 

 

3. Legislação específica para o controle higiênico-sanitário dos alimentos 

- Codex Alimentarius 

- Portarias: 1428, CVS 5/13, 2619 e Resoluções: 216 e 275 

 

4. Planejamento físico e estrutural de UANs 

- Objetivos, importância, vantagens e características do bom planejamento 

- Aspectos fundamentais no planejamento físico funcional 

- Ambiência 

- Descrição das áreas e equipamentos 
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- Leiaute e fluxograma 

 

5. Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, aulas com problematização de situações, discussões em grupo, estudos dirigidos, 

seminários. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada e quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

Somativa: 

Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; 

Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Formativa: 

Prova Escrita (peso 5) + Relatório Apresentação do Check-list de Higiene (peso 2) + Seminario DTA (peso 2) 

Atitudinal:  

Participação nos exercícios, discussão dos artigos, frequencia e visita técnica (peso 1) 

Bibliografia 

Básica: 

1. ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; SOUZA PINTO, A. M. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um 
modo de fazer.4.ed. São Paulo: Metha, 2011.  

2. TEIXEIRA, S. M. F. G., [et al.]. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: 
Atheneu, 1997.  

3. SILVA JUNIOR, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação. 6.ed. São Paulo: 
Varela, 2008. 

Complementar: 

1. AMARAL, J. D. Jogos cooperativos. 2.ed. São Paulo: Phorte, 2007. 101 p. il.  
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2. ARRUDA, G. A. Manual de Boas Práticas: Hotéis e Restaurantes. 3 ed. São Paulo: Ponto Crítico, 2006.   
3. GERMANO, M. L.; GERMANO, M. I. S.  Higiene e vigilância sanitária dos alimentos. 3 ed. São Paulo: Varela, 

2008.   
4. KIMURA, A. Planejamento e administração de custos em restaurantes industriais. São Paulo: Fazendo Arte, 

1998.   
5. MEZOMO, I. A  Os Serviços de Alimentação: planejamento e administração.. São Paulo: Manole, 2002. 
6. VAZ, C.S. Alimentação de Coletividade: uma abordagem gerencial.Brasília, 2003. 
7. ZANELLA, L. C. Instalação e administração de restaurantes. São Paulo: Metha, 2007. 352 p. 

 

Docentes:  

Ana Maria Souza Pinto 

Daniel Henrique Bandoni 
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Nome do Componente Curricular (UC): Constituição do humano, políticas e marcadores sociais da diferença 

Equivalência a módulo(s):A constituição do humano e suas temporalidades 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 4° termo 

Carga horária total: 40 hs 

Carga Horária p/ prática: 10 hs Carga Horária p/ teórica: 30 hs 

Objetivo 

Geral:  

- Apresentar a discussão sobre a constituição do humano, enfatizando as concepções sócio-históricas e 
culturais dos ciclos de vida. 

- Discutir os ciclos da vida em intersecção com os marcadores sociais da diferença como, classe, raça/etnia, 
gênero e sexualidade.  

- Apresentar a importância e relevância das políticas de afirmação de diferenças no mundo contemporâneo. 
Específicos: 

- Discutir criticamente as concepções sócio-históricas e culturais da constituição do humano e suas 
temporalidades; 

- Apreender as diferentes configurações histórico-culturais sobre ciclos de vida; 
- Discutir as intersecções de marcadores sociais de diferença com os ciclos de vida; 
- Categorizar as políticas de afirmação das diferenças e de defesa dos direitos humanos. 
Ementa 

Concepções histórico-sociais sobre o humano e suas temporalidades. Ciclos de vida (crianças, jovens, adultos e 

idosos). Marcadores sociais da diferença: classe, raça/etnia, gênero, sexualidade, fases da vida e geração. 

Políticas de afirmação da diferença. Educação das relações étnico-raciais e de gênero. 

Conteúdo Programático 

 O humano e suas temporalidades 

 Ciclos de vida: morte, crianças, jovens, adultos e idosos   

 Educação nas relações etnico-raciais e de gênero 

 Marcadores sociais da diferença 

 Politicas de afirmação das diferenças e desafios contemporâneos para os direitos humanos 
 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, elaboração de projeto, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 
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Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco. 

 

Critérios de Avaliação 

O processo avaliativo de aprendizagem ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, que incluem: prova 

escrita (50%), seminário e pesquisa (50%). 

 

Bibliografia Básica: 

1. ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

2. CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial 

relativos ao gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v.10 n.1, Jan. de 2002, p. 171-188. 

3. FRASER, Nancy. Igualdade, identidades e justiça social. In: Le Monde Diplomatique Brasil (online), 01 de 

junho de 2012. Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199 

4. PELLISSIER, Jérôme. Com que idade nos tornamos velhos? DOSSIÊ ENVELHECIMENTO. In: Le Monde 

Diplomatique Brasil (online), 03 de Junho de 2013. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1441> 

Bibliografia Complementar: 

6. ROGOFF, Barbara – “Transições nos papéis dos indivíduos em suas comunidades ao longo do 

desenvolvimento” In A Natureza Cultural do Desenvolvimento Humano. Porto Alegre. Artmed. 2005. p.129-

162. 

7. SCHWARCZ, Lilia M. O espetáculo da miscigenação. Estudos avançados, São Paulo, v.8 n.20, jan/abr 1994, 

p. 137-152. 

8. HALL, Stuart. O global, o local e o retorno da etnia. In: ______. A identidade cultural na pós-modernidade. 

Rio de Janeiro, DP&A Editora, 1997, p. 77-89. 

9. KOBAYASHI, E.; FARIA, L.; COSTA, M. C.. Eugenia e Fundação Rockfeller no Brasil: a saúde como 

proposta de regeneração social. Sociologias, Porto Alegre, n.22, jul/dez 2009, p. 314-351. 

10. PIOVESAN, Flávia. Ações Afirmativas e Direitos Humanos. Revista USP, São Paulo, no. 69, p 36-43, 

março/maio 2006. 
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Nome do Componente Curricular (UC): Trabalho em equipe e práticas coletivas 

Equivalência a módulo(s): Clinica Integrada: atuação em grupos populacionais 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 4° termo 

Carga horária total: 80 hs 

Carga Horária p/ prática: 32 hs Carga Horária p/ teórica: 48 hs 

Objetivo 

Geral:  

Possibilitar o exercício de práticas coletivas comuns às cinco áreas da graduação com grupos populacionais 

ampliando os espaços de escuta, diálogo e reflexão a fim de possibilitar ações de promoção da saúde. 

Específicos: 

1. Exercitar a capacidade para o trabalho em equipe visando fortalecer a interdisciplinaridade entre os 

estudantes/equipe por meio de temas transversais;  

2. Produzir um trabalho com coletivos, com enfoque no protagonismo destes, valorizando seus saberes e 

compondo com eles; 

3. Possibilitar a reflexão acerca de pressupostos metodológicos que focalizem a intencionalidade da 

intervenção e o sentido do fazer profissional comum por meio de uma postura ética e de responsabilização;  

4. Exercitar a capacidade para planejar e programar ações de saúde integradas (em comum) em coletivos; 

5. Possibilitar a implementação de ações de promoção e prevenção comuns às diversas áreas profissionais. 

Ementa 

Em continuidade à formação comum dos estudantes dos cinco cursos de graduação da UNIFESP Baixada 

Santista pretende-se ampliar a capacidade de realização do trabalho em equipe e com grupos populacionais. 

Trata-se de um trabalho de escuta, por parte da equipe de estudantes, das diferentes condições de vida e das 

principais demandas de saúde da população residente nas diversas regiões de Santos, para criação de ações 

interventivas de promoção de saúde. 

Conteúdo Programático 

- Interdisciplinaridade e interprofissionalidade; 

- Trabalho em equipe; 

- Ética do trabalho com coletivos;  
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- Promoção da saúde e prevenção de doenças 

- Dimensão educativa/pedagógica das práticas em saúde 

- Organização e planejamento das práticas em saúde 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada, quadro branco, 

tranporte. 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será contínua e formativa. Inclui análise dos conhecimentos cognitivos, atitudes, habilidades e 

competências desenvolvidas. Considera a participação e o envolvimento do estudante no processo de 

aprendizagem.  

O conceito no final deste Módulo será composto pelas notas atribuídas por atividades individuais e em grupos 

Notas do grupo  

1. Livro da Experiência  (3) 

2. Plano de ação-intervenção (1) 

3. Apresentação oral do trabalho realizado pelo grupo ao longo do semestre, com propostas de continuidade 

da experiência (2)  

Notas individuais 

1.Participação do aluno nas atividades de aula e de campo – incluindo seminários facilitadores (2)  

2.Diário de Campo com notas intensivas, reflexivas e apontamentos conceituais após cada atividade de campo. 

(2)  

 

Bibliografia Básica: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria da Gestão Estratégica e Participativa. Freire, P. Pacientes impacientes. 

Caderno de Educação Popular e Saúde. Brasília: MS, 2007. p.32-45. disponivel em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude_p1.pdf  

Brasil, Ministério da Saúde. Curso de Formação de Facilitadores de Educação Permamente em Saúde. Vivendo 

o mundo do trabalho- o trabalho humano e os coletivos: os desafios de estar na vida com os outros e a construção 

do trabalho de saúde em equipe. Brasilia, MS, 2005, p. 93- 103 

Casetto, S.J. Notas sobre grupos. In: Capozzolo, A.A. Casetto, S.J.; Henz, A.O. Clínica comum- itinerários de 
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uma formação em saúde. São Paulo, Hucitec, 2013.p. 290-296. 

Furtado, J.   “Arranjos Institucionais e Gestão da Clínica: Princípios da Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade”. Cad. Bras. Saúde Mental, Vol 1, no 1, jan-abr. 2009 (CD-ROM) 

Henz, A. O et al. “Trabalho entreprofissional: acerca do comum e acerca do específico. In: Capozzolo, A.A. 

Casetto, S.J.; Henz, A.O. Clínica comum- itinerários de uma formação em saúde. São Paulo, Hucitec, 2013.p. 

163-186. 

Chaui, M. O discurso competente. In. Chaui, M. A ideologia da competência. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora;São Paulo: Editora Fundação Persei Abramo, 2014. p. 113-119. 

Czeresnia, D. O conceito de saúde e a diferença entre promoção e prevenção. In: Czeresnia, D. & Freitas, C.M. 

(org). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Editora fiocruz, 2003. P39-53. 

Texto de Apoio 1: Pezzato, L.M. O livro da experiência. Recolhas sobre o Livro da Vida – Pedagogia Freinet 

(mimeo) 

Texto Apoio 2 . Azevedo, A. Um convite para pensar uma postura ética no trabalho em equipe e com grupos. 

(mimeo) 

Texto de Apoio 3 UNIFESP Baixada Santista. Elaboração do Plano de Ação- Intervenção 2015. (mimeo) 

Bibliografia Complementar: 

Acioli S. e Luz, M. T. Sentidos e valores de práticas populares voltadas para a saúde, a doença e o cuidado. Rev. 

Enf. UERJ, 2003, n. 11 p.153-158. 

Acioli, S. Sentidos e práticas de saúde em grupos populares e a enfermagem em saúde pública. Rev. Enf. 

UERJ,2006, n. 14(1), p. 21-26. 

Gomes, et. al.  Integralidade como princípio ético e formativo: um ensaio sobre os valores éticos para estudos 

sobre o trabalho em equipe na saúde. In. Pinheiro, R. Barros, M.E.B. E Mattos, R.A. (org) Trabalho em equipe 

sob o eixo da integralidade: valores, saberes e práticas. Rio de Janeiro: IMS/UERJ:CEPESC:ABRASCO, 2010. 

p. 19-36 

Pinheiro, R. As práticas do cotidiano na relação oferta e demanda dos serviços de saúde: um campo de estudo e 

construção da integralidade. In. Pinheiro R., Mattos, R.A. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à 

saúde. (org). Rio de Janeiro, IMS-ABRASCO, 2011, p.65-112. 

Freire, P.  Varal de Textos/Concepções sobre Educação Popular e Saúde Reflexão Crítica Sobre As Virtudes da 

Educadora ou do Educador . [1] Brasileiro. Texto adaptado de Paulo Freire em Buenos Aires, CEAAL, Buenos 

Aires, 1966. Se trata de uma intervenção de Freire o 21/06185, durante o ato preparatório da 111 Assembléia 

Mundial de Educação de Adultos.  

____________ Carta de Paulo Freire aos professores. Estudos avançados:15, n. 42, 2001. p. 259-268. 

Docentes:  

Adriana Barin de Azevedo 

Alexandre de Oliveira Henz  

Ana Maria Franklin 

Angela Capozzolo 

Fernanda Flávia Cockell Silva 

Fernando Kinker 
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Graciela Gonzalez Perez de Morell 

João Paulo Botero 

Juarez Furtado 

Laise Padilha 

Lia Thieme Zangirolani 

Luciane Maria Pezzato 

Maria Lúcia Garcia Mira 

Maria Tereza Amaral 

Marta Meirelles Ortiz 

Paula Magalhães  

Rosilda Mendes  

Sylvia Dantas 

Viviane Maximino 
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Nome do Componente Curricular (UC): Módulo dos Tecidos aos Sistemas II 

Equivalência a módulo(s): Módulo Dos Tecidos aos Sistemas II 

Período/turno: 4ºTermo ou Série: 4º termo 

Carga horária total: 140 horas 

Carga Horária p/ prática: 30 horas Carga Horária p/ teórica: 110 horas 

Objetivos:  

 

Geral:• Conhecer a constituição e o funcionamento normais do corpo humano, no nível dos tecidos, 

órgãos e sistemas, integrando os conteúdos de histologia, anatomia e fisiologia. 

Específico: 

1.  Utilizar a nomenclatura anatômica macro e microscópica. 

2.  Reconhecer os diversos constituintes do corpo humano no nível dos tecidos, órgãos e sistemas. 

3.  Reconhecer as relações morfofuncionais entre os vários órgãos e sistemas. 

4.  Explicar os mecanismos responsáveis pela manutenção das funções vitais e pela interaçãodo 

organismo com o meio externo. 

5.  Posicionar-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento. 

6.  Articular o conhecimento de forma holística e generalista, no contexto da educaçãointerprofissional.

  

Ementa: O Módulo “dos tecidos aos sistemas”, inserido no eixo “O Ser Humano em sua Dimensão 

Biológica”,  abrange  o  conteúdo  das  disciplinas  de  Embriologia,  Histologia,  Anatomia, 

Fisiologia e Biofísica, que serão desenvolvidas de forma integrada a partir de cada grande 

sistema do organismo, incluindo aspectos estruturais e funcionais. 
Conteúdo Programático 
Sistema Respiratório: Anatomia do Sistema Respiratório (vias aéreas e músculos respiratórios); Prática de 

Anatomia do Sistema Respiratório; Histologia do Sistema Respiratório; Prática Histologia do Sistema 

Respiratório; Mecânica Respiratória; Trocas gasosas e Transporte de gases; Regulação da Respiração; Prática 

Medida dos volumes e capacidades respiratórias.   

Sistema Urinário: Anatomia do Sistema Urinário; Prática de Anatomia do Sistema Urinário; Histologia do Sistema 

Urinário; Prática de Histologia do Sistema Urinário; Filtração glomerular; Dinâmica tubular; Concentração da 

Urina e controle da Micção; Equilíbrio ácido básico; Prática de Função Renal.   

Sistema Endócrino: Anatomia do Sistema Endócrino; Eixo Hipotálamo-Hipófise; Hormônio do crescimento; 

Tireóide; Paratireóide; Córtex da Adrenal; Medula da Adrenal; Pineal; Pâncreas endócrino; Prática de Controle 

da Glicemia.   

Reprodução: Anatomia do Sistema Genital Masculino; Prática de Anatomia do Sistema Genital Masculino; 

Anatomia do Sistema Genital Feminino; Prática de Anatomia do Sistema Genital Feminino; Fisiologia do Sistema 

Reprodutor Masculino; Espermatogênese; Ciclo menstrual e Métodos contraceptivos; Ovogênese; Fecundação 
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e implantação; Gastrulação; Neurulação e Período Embrionário; Período Fetal; Fisiologia da gestação; Lactação 

e parto; Malformações congênitas.  

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositiva dialogada 

- Aulas práticas em laboratório 

- Estudo de casos 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Laboratório 

- Quadro branco 

- Biblioteca 

Critérios de Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de provas escritasteóricas e provas 

práticas de diagnóstico aplicadas ao final de cada Bloco de conteúdos. Seráavaliada também a 

participação dos alunos em dinâmicas de grupo (seminários). 
Bibliografia 

Básica: 

MOORE, Keith L; AGUR, Anne M. R. Fundamentos de anatomia clínica. 2. ed. Rio deJaneiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 562 p. ISBN 8527709228.   

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 

2008. 524 p. ISBN 9788527714020.      

GUYTON, Arthur C; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 

2006. 1115 p. ISBN 9788535216417.      

MOORE, Keith L; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 543 p. ISBN 85-277-0553-2.      

Bibliografia Complementar: 
DRAKE Richard, VOGL Wayne, MITCHELL Adam. Gray´s Anatomia para estudantes. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 1136 p. 

GARDNER, Ernest; GRAY, Donald J; O´RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4.ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 815 p.  

KIERSZENBAUM, Avraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 654 p.    

GENESER, Finn. Histologia: com bases biomoleculares. Buenos Aires: Panamericana, 2003. 615 p.  
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GARTNER, Leslie P; HIATT, James L. Tratado de histologia em cores. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 576 p. 

Elsevier.  

TORTORA, Gerard J; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. 1228 p.  

BERNE, Robert M; LEVY, Matthew N. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 1034 p.  

SADLER, T.W. Langman, embriologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 324 p. 

Guanabara Koogan. 

Participação docente 

Alessandra Mussi Ribeiro 

Camila Aparecida Machado de Oliveira 

Carla Máximo Prado 

Carolina P França Carvalho 

Cristiano Mendes da Silva 

Débora Estadella 

Flavia de Oliveira 

Isabel Cristina Céspedes 

Luciana Le Sueur Maluf 

Regina Celia Spadari 
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5º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC): Gestão de Alimentação Coletiva I – GAC II 

Equivalência a módulo(s):Gestão de Alimentação Coletiva I – GAC II 

Período/turno: 2º ano 

Termo ou Série: 5º termo 

Carga horária total:  120 h 

 

Carga Horária p/ prática: 24 h 

 

Carga Horária p/ teórica:  96h 

Objetivos 

Geral: 

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais no Planejamento e Gerenciamento de Unidades de Alimentação 

e Nutrição, que instrumentalizem o aluno para a aquisição de competências específicas, necessárias à prática 

cotidiana do nutricionista nesta área. 

Específicos: 

- Correlacionar os princípios das políticas públicas em Alimentação e Nutrição na gestão da Alimentação 

Coletiva; 

- Reconhecer o nutricionista como promotor de saúde em Alimentação Coletiva; 

- Compreender os principais aspectos envolvidos no planejamento de cardápios para as Unidades de 

Alimentação e Nutrição; 

- Compreender a relação entre o guia alimentar e o planejamento de cardápios para as coletividades. 

- Conhecer os métodos de avaliação dos cardápios; 

- Definir os conceitos de porção e per capita, e identificar a ficha técnica como instrumento para a 

administração das de Unidades de Alimentação e Nutrição; 

- - Conhecer os diferentes tipos de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), sistemas de distribuição de 

refeições e seus objetivos; 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos; 

- Desenvolver linguagem técnica na área necessária à prática cotidiana do nutricionista; 
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- Incentivar a leitura técnica em língua estrangeira; 

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 

-Despertar a capacidade de liderança, tomada de decisões, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção 

em grupos de trabalho e criatividade técnica; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

-Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada e favorecer a comunicação. 

Ementa 

Abordagem de uma atuação profissional que visa à promoção da saúde da coletividade sadia, utilizando e 

integrando os fundamentos da administração e das ciências da nutrição e dos alimentos. Contemplação das 

etapas a serem cumpridas na produção de refeições coletivas buscando garantir a qualidade sensorial e 

nutricional.Estudo dos diferentes tipos de Unidades de Alimentação Coletiva, seus sistemas de distribuição de 

refeições, norteado pelas diretrizes principais da legislação brasileira. 

Conteúdo Programático 
1. Planejamento de cardápios para coletividades 

- Composição do cardápio 

- Tipos de cardápio e critérios para elaboração 

 

2. Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição relacionadas à Alimentação Coletiva 

- Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

- Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

- Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

- Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 

- Guia Alimentar da População Brasileira (GAPB) 

3. Alimentação institucional 

- tipo de gestão, terceirização e tipos de contratos, cardápios e Programa de Alimentação do Trabalhador. 

 

4. Restaurante comercial 

- conceito, tipos de restaurantes, tipos de serviço, cardápios. 
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5. Alimentação escolar 

- conceito, tipos de gestão, cardápios, história, Programa Nacional de Alimentação Escolar e CECANE e CAE. 

6. Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar 

- conceito, tipos de serviço, produção dietas modificadas e cardápios. 

7. Lactário e Banco de leite Humano 

- estrutura física, legislação. 

8. Restaurante Popular, Cozinhas Comunitárias e Banco de alimentos 

- Conceito, história, legislação e estrutura física e financiamento. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, aulas com problematização de situações, discussões em grupo, estudos dirigidos, 

seminários. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada e quadro branco 

Critérios de Avaliação 

Somativa: 

Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; 

Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Formativa: 

Prova Escrita (peso 4) + Planejamento de cardápios (peso 1) + Apresentação do planejamento físico-estrutural 

(peso 3) 

Atitudinal:  

Participação nos exercícios, discussão dos artigos, frequencia e visita técnica (peso 1) 
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Bibliografia 

Básica: 

1. ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; SOUZA PINTO, A. M. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um 
modo de fazer.4.ed. São Paulo: Metha, 2011.  

2. TEIXEIRA, S. M. F. G., [et al.]. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: 
Atheneu, 1997.  

3. SILVA JUNIOR, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação. 6.ed. São Paulo: 
Varela, 2008. 

Complementar: 

1. KIMURA, A. Planejamento e administração de custos em restaurantes industriais. São Paulo: Fazendo Arte, 
1998.   

2. MEZOMO, I. A  Os Serviços de Alimentação: planejamento e administração.. São Paulo: Manole, 2002. 
3. PROENÇA, RPC, SOUZA AA, VEIROS MB, HERING B. Qualidade nutricional e sensorial na produção de 

refeições. Santa Catarina: Editora da UFSC, 2008.   
4. VAZ, C.S. Alimentação de Coletividade: uma abordagem gerencial.Brasília, 2003. 
5. TEICHMANN, I. T. M. Cardápios: técnicas e criatividade. 7.ed. Caxias do Sul: Educs, 2009. 151 p. (Coleção 

hotelaria).  
6. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a populaçãobrasileira. 2a. ed. Brasília (DF); 2014. 
7. ZANELLA, L. C. Instalação e administração de restaurantes. São Paulo: Metha, 2007. 352 p.. 
 

Docentes: 

Ana Maria Souza Pinto  

Daniel Henrique Bandoni  
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Nome do Componente Curricular (UC): Nutrição materno-infantil 

Equivalência a módulo(s): Nutrição nos Ciclos da Vida I 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 5° termo 

Carga horária total: 120 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 20h 

 

Carga Horária p/ teórica: 100 hs 

Objetivo 

 

Geral: Desenvolver conceitos e práticas fundamentais em saúde e nutrição de gestantes, nutrizes e lactentes, 

que instrumentalizem o aluno na aquisição de competências específicas, necessárias à prática profissional do 

nutricionista. 

 

Específicos:  

Compreender a fisiologia normal e principais patologias relacionadas à nutrição materna; 

Aplicar os conhecimentos de avaliação nutricional, da educação alimentar e nutricional, da dietética e da terapia 

nutricional às gestantes e nutrizes; 

Conhecer o perfil epidemiológico, as políticas públicas e programas de atenção ao grupo materno-infantil; 

Relacionar o conhecimento adquirido no módulo à prática clínica, através do estudo de casos e visitas à serviços 

de atenção à saúde materno-infantil; 

Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos na área; 

Desenvolver linguagem técnica na área de nutrição materno-infantil necessária à prática profissional do 

nutricionista;  

Desenvolver espírito crítico, ético, pensamento reflexivo, atitudes inovadoras e criativas nas suas atividades. 

 

Ementa 

Fundamentação e análise de pesquisas e estudos epidemiológicos em nutrição e atenção à saúde materno-

infantil. Estudo da fisiologia normal e principais patologias relacionadas à nutrição na gestação e lactação. 
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Reflexão sobre os aspectos socioculturais da alimentação na gestação e lactação. Organização e aplicação das 

ferramentas de avaliação nutricional, de educação alimentar e  nutricional, da dietética e da terapia 

nutricional no acompanhamento de gestantes e nutrizes. Análise crítica das  políticas públicas e programas de 

atenção ao recém-nascido e lactente. Manejo do aleitamento materno. 

Conteúdo Programático 

Panorama epidemiológico e nutricional do grupo materno-infantil; 

Ajustes fisiológicos na gestação; 

Evolução da gestação: fatores de risco - sociais, de saúde e nutrição; 

Programas de atenção pré-natal: protocolo e avaliação da qualidade; 

Recomendações nutricionais e planejamento dietético para gestantes; 

Queixas comuns e aspectos socioculturais da alimentação na gestação; 

Atenção à gestação de alto risco; 

Doenças na gestação relacionadas à nutrição – baixo/elevado ganho de peso, hipertensão, diabetes, anemia: 

fisiopatologia e  intervenção nutricional; 

Parto, puerpério, atenção ao recém-nascido e lactente; 

Fisiologia da Lactação; 

Nutriz: estado nutricional, recomendações nutricionais e planejamento dietético 

Aleitamento materno – composição do leite materno e comparação com outros leites; programas e leis de 

proteção; manejo. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, estudos dirigidos, seminários, visitas aos serviços de saúde. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada e quadro branco. 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica:Avaliação dos conhecimentos prévios e expectativas sobre temas relativos ao módulo, na aula de 

introdução. 
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Formativa:1 avaliação cognitiva (peso 4). Estudo de casos e exercícios (peso 2) ; Seminário e trabalho escrito 

(peso 4).  

 

 

Somativa:Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; avaliação individual do módulo e dos 

docentes. 

 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre, e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

 

Bibliografia 

 

Básica: 

- Silva SMCS, Mura JDP. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2007.  

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-

natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 

Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. 318 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de 

Atenção Básica, n° 32) 

- Zugaib, Marcelo (Ed.). Obstetrícia. São Paulo: Manole, 2008. 1228 p.  

 

 

Complementar: 

-Carvalho, Marcus Renato de; Tamez, Raquel N. Amamentação : bases científicas para a prática profissional . Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 278 p. 

-Organização Mundial da Saúde [tradução Mônica de Queiroz Telles Spadoni Neves]. Gravidez, parto, pós-parto 

e cuidados com o recém-nascido: guia para a prática fundamental. [Pregnancy, childbirth, postpartum and 

newborn care : a guide for essential practice]. São Paulo: Roca, 2007. 1.v.  

- Hugo Issler (coord.).  O Aleitamento Materno no Contexto Atual. Políticas, Prática e Bases Científicas. São Paulo: 

Sarvier, 2008. 627p. 
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- Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Pré-

natal e puerpério. Atenção qualificada e humanizada. Manual técnico. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 

Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5. Brasília – DF.2005 

- São Paulo(Estado). Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Planejamento em Saúde. Assessoria Técnica em 

Saúde da Mulher.  Atenção à gestante e à puérpera no SUS – SP: manual técnico do pré natal e puerpério / 

organizado por Karina Calife, Tania Lago, Carmen Lavras – São Paulo: SES/SP, 2010 

- Brasil. Relatório PNDS 2006-  Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. 

Brasília/DF,2008 

- Baião MR, Deslandes SF. Alimentação na gestação e puerpério. Rev Nutr 2006; 19:245-53. 

- Victora CG, Aquino EML, Leal MC, Monteiro CA, Barros FC, Szwarcwald CL. Saúde de mães e crianças no 

Brasil: progressos e desafios. Lancet 2011.  

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico / 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. 

 

Participação docente 

Macarena Devincenzi 

Paula Martins 

Claudia Ridel 

Docente da área clinica 
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Nome do Componente Curricular (UC): Cuidado Nutricional do Adulto e Idoso I 

Equivalência a módulo(s): Nutrição nos Ciclos da Vida II 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 6° termo 

Carga horária total: 120 hs 

Carga Horária p/ prática: 20 hs Carga Horária p/ teórica: 100 hs 

Objetivo 

 

Geral: Desenvolver conceitos e práticas fundamentais na atenção à nutrição do adulto e do idoso,que 

instrumentalizam o aluno na aquisição de competências específicas, necessárias à prática cotidiana do 

nutricionista no âmbito da assistência nutricional de nível secundário e terciário. 

 

Específicos: 

 

- Compreender a fisiologia normal e das principais patologias relacionadas à nutrição dos adultos e idosos; 

- Aplicar os conhecimentos de avaliação nutricional, da dietética e da terapia nutricional;  

- Relacionar o conhecimento adquirido no módulo à prática clínica, através do estudo de casos; 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos na área;  

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 
- Desenvolver espírito crítico, ético, pensamento reflexivo, atitudes inovadoras e criativas nas suas atividades; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

 - Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada, assumir posição de 

liderança, tomar decisões e favorecer a comunicação. 

EmentaEstudo dos aspectos fisiopatológicos das principais doenças relacionadas à nutrição do adulto e idoso. 

Abordagem das ferramentas da avaliação nutricional, bioquímica, da educação nutricional, da dietética e da 

terapia nutricional na construção do conhecimento da prática do nutricionista em dietoterapia e das rotinas 

do cuidado nutricional. 

 

Conteúdo Programático 

 

- Introdução à dietoterapia; Prescrição dietética; Dietas hospitalares (de rotina e especializadas); Noções de 

farmacologia; Interação droga-nutriente; Interpretação de exames bioquímicos; Fisiopatologia e intervenção 

nutricional das doenças renais, das doenças neoplásicas, na DPOC, enfermidades orais e esofágicas, 
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enfermidades hepatobiliares, doenças cardiovasculares, doenças intestinais, trauma, queimados, estresse, 

nutrição enteral e parenteral. 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Teórica, prática, discussão em grupo, casos clínicos, estudo dirigido e situação problematizadora. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, laboratório de dietética, computador, internet, projetor multimídia, livro texto bibliografia 

atualizada e quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: 

Diálogo coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios e do interesse sobre o módulo durante a 

apresentação do conteúdo programático. 

 

Formativa: Avaliação cognitiva final (peso 7); estudo de casos, exercícios e estudos dirigidos (peso 3). Os 

seguintes critérios serão avaliados: escrita, clareza, organização, pertinência das respostas, profundidade e 

capacidade de análise, visão crítica e criatividade. 

 

Somativa: 

Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre, e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

 

BibliografiaBásica: 

Cuppari L. Nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis. São Paulo: Manole, 2009. 
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Shills M, Olson JA, Shike M. Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença. 9ª ed. Tamboré: Manole, 

2003. 

Sandra M. Chemin S. da Silva, Joana D`arc Pereira Mura. Tratado de Alimentação, Nutrição & Dietoterapia - 2ª 

Ed. - Roca – Brasil 

Dan L Witzberg. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica 3ªed. São Paulo: Atheneu, 2000 

 

Complementar: 

1. Duarte ACG. Avaliação Nutricional - Aspectos Clínicos e Laboratoriais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Domiciliar. Cuidados em Terapia Nutricional Vol 3. 1ªed.  

Brasília, DF, 2015. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica n°18. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília, DF, 

2006. 

Participação Docente 

Coordenador do módulo: Profa. Patrícia Speridião  

Docentes Participantes: Profa. Dra. Luciana Pellegrini Pisani 
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Nome do Componente Curricular (UC): Metodologia da Pesquisa Científica 

Equivalência a módulo(s): Metodologia da Pesquisa Científica 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 5º termo 

Carga horária total: 40 horas 

Carga Horária p/ prática: 10 horas Carga Horária p/ teórica: 30 horas 

Objetivos 

Geral: 
Apresentar os princípios e fundamentos básicos da metodologia científica, bem como sua 

aplicabilidade teórico-prática na atuação acadêmica e 

profissional em Saúde. 

- Introduzir a discussão sobre ética em pesquisa e suas implicações para a produção do 

conhecimento na área da Saúde. 

- Instrumentalizar o aluno para a elaboração de trabalhos científicos. 

Específico: 
Apresentar e discutir os fundamentos básicos da ciência e suas implicações para o 

desenvolvimento científico na modernidade, em especial na área de Saúde. 

- Apresentar e discutir os elementos básicos da metodologia científica, bem como os principais 

tipos de pesquisa na área de Saúde e sua aplicabilidade teórico-prática. 

- Estimular o desenvolvimento do senso crítico acadêmico, capacidade de abordar problemas 

sob a ótica científica e a formalização do conhecimento produzido segundo as normas vigentes 

de redação de textos acadêmicos. 

- Apresentar Fundamentos básicos de pesquisa em base de dados na área de Saúde. 

- Instrumentalizar os acadêmicos para a elaboração de projetos de pesquisa, apresentação de 

relatórios e divulgação de resultados de pesquisas. 

- Apresentar e discutir os fundamentos básicos da ética em pesquisa na área de Saúde, 

estimulando o comportamento ético na condução de trabalhos científicos. 

Ementa 

Fundamentos metodológicos e operacionais da pesquisa científica em saúde. 

Levantamento bibliográfico. Planejamento e elaboração de projetos de pesquisa. Apresentação 

dos resultados de pesquisa e sua divulgação. Ética em pesquisa. 

Conteúdo Programático 
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A pesquisa científica no campo da saúde 

Fundamentos básicos do trabalho acadêmico – Normalização, elaboração de resumos, 

elaboração de resenhas, a redação científica, cuidados para evitar plágio acadêmico 

Pesquisa: definição e tipos 

Abordagens de pesquisa: quantitativa, qualitativa, quanti-quali 

Busca de informações bibliográficas – Bases de Dados 

Elaboração de revisão de literatura 

Bioética e Ética em pesquisa 

Diretrizes para a elaboração de projetos de pesquisa 

Instrumentos de coleta de dados 

Princípios para a análise de dados 

Apresentação e divulgação de resultados de pesquisa 

Metodologia de Ensino Utilizada 

ATIVIDADES: TEÓRICA 

ATIVIDADES: PRÁTICA 

ATIVIDADES: TEÓRICO-PRÁTICA 

ATIVIDADES: DISCUSSÃO DE GRUPO 

ATIVIDADES: ESTUDO DIRIGIDO 

ATIVIDADES: ELABORAÇÃO DE PROJETO 

CENARIOS: ANFITEATRO/SALA DE AULA 

CENÁRIOS: DINÂMICA DE GRUPO 

Recursos Instrucionais Necessários 

Computador 

Internet 

Projetor Multimidia 

Livro texto 

Bibliografia Atualizada 
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Quadro Negro 

Critérios de Avaliação 

O processo avaliativo do módulo será temático, contínuo, progressivo e privilegiará o trabalho 

em grupos. Instrumentos avaliativos: 

- Sistematização em formato de fichamento de um artigo e elaboração de questões referentes 

ao mesmo para discussão – Valor: 1 ponto; 

- Leitura e elaboração de resumo ampliado (deverá ser entregue impresso para a docente e uma 

via eletrônica para toda a turma) de um artigo científico relacionado à temática do projeto de 

pesquisa – Valor: 1 ponto; 

- Elaboração de uma resenha crítica – Valor: 1 ponto; 

- Elaboração de um Ensaio crítico, resultante da revisão de literatura para o projeto de Pesquisa 

– Valor: 1 ponto; 

- Apresentação prévia do projeto em elaboração – Valor: 1 ponto; 

- Elaboração de um Projeto de pesquisa conforme roteiro e temática indicados pela docente 

(deverá ser entregue impresso e uma via eletrônica) – Valor: 2,5 pontos; 

- Apresentação de Pôster relativo ao Projeto de Pesquisa elaborado – Valor: 2,5 pontos. 

Bibliografia 

Básica: 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2010. 

- SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

Complementar: 

Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. 

- MATTAR, J. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 

- MORAES, R. O Plágio na pesquisa acadêmica: a proliferação dadesonestidade intelectual. 

Diálogos Possíveis, ano 6, n.2, jul/dez 2007. 

- TURATO, E. R. Métodos quantitativos e qualitativos na área da saúde: definições, diferenças e 

seus objetos de pesquisa. Rev Saúde Pública, 

2005; 39(3): 507-514. 
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- VIANNA, I. O. A. Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático da produção 

científica. São Paulo: EPU, 2001. 

- VASCONCELOS, S. M. R.. O plágio na comunidade científica: questões culturais e linguístcas. 

Cienc. Cult., São Paulo, v. 59, n. 3, Set. 2007. 

- MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

- KIRCHHOF, A. L.C.; LACERDA, M. R. Desafios e perspectivas para a publicação de artigos: uma 

reflexão a partir de autores e editores. Texto 

contexto - enferm., 2012, 21(1):185-193. 

- KOERICH, M. S.; ERDMANN, A. L. O Estado da Arte sobre ética em saúde no Brasil: pesquisa em 

banco de teses. Texto contexto - enferm., 

2011, 20 (3):576-584. 

- SILVA, O. S. F. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade? Revista Brasileira de 

Educação, 2008, 13 (38): 357-414. 

- VOLPATO, G. Método lógico para redação científica. São Paulo: Best Writing, 2011. 

- KROKOSCZ, M. Abordagem do plágio nas três melhores universidades de cada um dos cinco 

continentes e do Brasil. Rev Brasileira de 

Educação v. 16 n. 48 set.-dez. 2011 

Participação Docente: 

Nara Rejane Cruz De Oliveira 
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Nome do Componente Curricular (UC): Fundamentos Biológicos do adoecimento humano 

Equivalência a módulo(s): Fundamentos Biológicos do adoecimento humano 

Período/turno: 5ºTermo ou Série: 5º termo 

Carga horária total: 80 horas 

Carga Horária p/ prática: 12 horas Carga Horária p/ teórica: 68 horas 

Objetivos:  

Geral: 

Apresentar aos alunos os tópicos gerais de imunologia e patologia  

.Específico: 

Entender Biologicamente a causa bem como a evolução das doenças. 

Identificar os principais tipos de órgãos, células e seus produtas durante a respostas imunes. 

Diferenciar a função do sistema imune, a falta desta nas imunodeficiências (inata/adquirida) e sua 

exacerbação nas doenças autoimunes. 

Compreender as respostas biológicas frente ao estresse celular induzido. 

Identificar macro e microscopicamente um tecido alterado. 

Despertar a consciência crítica frente a importância da patologia e imunologia no contexto da área da 

saúde. 

Desenvolver um comportamento reflexivo, fazendo com que o participante sinta a necessidade de 

resgatar tal conhecimento durante a prática profissional. 

Ementa: Barreiras imunológicas, órgãos do sistema imune, resposta imune inata e adaptativa, antígenos, 

produção de anticorpos e antígenos específicos e reação cruzada, produção de fatores que intermediam 

a resposta imune. Aplicação dos conhecimentos acima em transplante, câncer, alergias, 

imunodeficiências e doenças autoimunes, respostas celulares às agressões, inflamação e reparo, 

distúrbios hemodinâmicos, neoplasias e imunopatologia 
Conteúdo Programático 

1. Conceitos Basicos de Imunologia 

2. Antígenos 

3. Anticorpos 

4. Reação antígeno-anticorpo 

5. Sistema complemento 

6. Bases celulares da resposta imune 

7. Imunidade inata 

8. Imunidade inata e adaptativa 

9. Autoimunidade 

10. Imunodeficiência 

11. Imunologia dos transplantes 

12. Vacinas 

13. Introdução a Nosologia Geral 

14. Respostas celulares as agressões reversíveis 

15. Lesão irreversível: morte celular 

16. Inflamação 

17. Reparo e cicatrização 
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18. Disturbios Hemodinâmicos 

19. Imunopatologia 

20. Distúrbios do Crescimento e diferenciação celular 

21. Neoplasias 

22. Carcinogênese 

Metodologia de Ensino Utilizada 

- Aulas expositivas dialogada 

- Estudo de casos 

Recursos Instrucionais Necessários 

- Sala de aula com projetor 

- Laboratório 

- Quadro branco 

- Biblioteca 

Critérios de Avaliação 

Serã feita ao longo do curso, pela participação do estudante na discussão das aplicações clínicas do 
conteúdo do programa: apresentação de seminários, dicussão de casos clínicos, textos científicos e 
formulação de hipóteses. Também é realizada uma prova dissertativa. 
Bibliografia 

 Básica: 

Terr AI, Sisites DP, Parslow TG, Imboden JB, Rosen F, Geha R. Imunologia Médica. 

Rosen F, Geha R. Estudo de Casos em Imunologia. 

Roit Ivan M, Delves Peter J. Fundamentos em Imunologia 

Kumar V, Abbas AL, Fausto N . Robbins e Cotrana: Patologia – bases patológicas das doenças. 

Brasileiro Filho, G. Patologia. Guanabara Kogan, 2006. 

Montenegro MR, Franco M. Patologia: processos gerais. Atheneu, 4. Ed. 1999 

 

Bibliografia Complementar: 
Artigos científicos relacionados a Imunologia e patologia 

Participação docente 

Daniel Araki Ribeiro 

Jose Ronnie Carvalho Vasconcelos. 
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6º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC): Gestão de Alimentação Coletiva III – GAC III 

Equivalência a módulo(s):Gestão de Alimentação Coletiva I – GAC I 

Período/turno: 3º ano integral 

Termo ou Série: 6º termo 

Carga horária total:  60h 

 

Carga Horária p/ prática: 9 h 

 

Carga Horária p/ teórica:  51h 

Objetivos 

Geral: 

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais no Planejamento e Gerenciamento de Unidades de Alimentação 

e Nutrição, que instrumentalizem o aluno para a aquisição de competências específicas, necessárias à prática 

cotidiana do nutricionista nesta área. 

Específicos: 

- Elaborar sistema de aquisição de gêneros; 

- Compreender e analisar a sistemática de custos; 

- Compreender os aspectos que envolvem a gestão de Pessoas em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN); 

- Compreender os aspectos que envolvem o conceito de qualidade, do controle de qualidade e suas 

ferramentas; 

- Identificar os diferentes testes de aceitação dos serviços; 

- Conhecer os indicadores de qualidade relacionados a restos e sobras; 

- Identificar a responsabilidade social na atuação do nutricionista; 

- Compreender o papel da UAN na importância da preservação do meio ambiente; 

- Elaborar programas de educação nutricional para UANs. 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos; 

- Desenvolver linguagem técnica na área necessária à prática cotidiana do nutricionista; 
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- Incentivar a leitura técnica em língua estrangeira; 

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 

-Despertar a capacidade de liderança, tomada de decisões, ética profissional, pensamento reflexivo, inserção 

em grupos de trabalho e criatividade técnica; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

-Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada e favorecer a comunicação. 

Ementa 

Abordagem de uma atuação profissional que visa à promoção da saúde da coletividade sadia, utilizando e 

integrando os fundamentos da administração e das ciências da nutrição e dos alimentos.Integração da logística 

de aquisição de gêneros e custos ao planejamento dos cardápios.Abordagem dos aspectos de gestão dos 

recursos humanos em alimentação coletiva. Contemplação das etapas a serem cumpridas na produção de 

refeições coletivas buscando garantir a qualidade sensorial das refeições, bem como a gestão ambiental e a 

responsabilidade social. 

Conteúdo Programático 
1.Logística e suprimentos: 

-  Previsão para compras; 

       - Política de compras; 

       - Solicitação ao fornecedor; 

       - Níveis de estoque;  

       - Curva ABC; 

       - Processo licitatório. 

2. Custos em UAN: 

     - Conceito, classificação e tipos de custo; 

- Fatores que interferem nos custos; 

- Análise e controle dos custos. 

3. Gestão de recursos humanos em UAN 

- Dimensionamento de pessoal: 

       - Recrutamento e seleção; 
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     - Liderança e motivação; 

       - Ergonomia. 

4. Ferramentas e Indicadores da Qualidade Nutricional e Sensorial: 

     -  Avaliação dos processos; 

     -  Avaliação do número de refeições, das sobras e do resto alimentar; 

5. Educação Alimentar e Nutricional na alimentação coletiva em UANs. 

6.UAN e Meio Ambiente: 

    - Gestão Ambiental e Sustentabilidade;   

    - O papel do Nutricionista – Responsabilidade Social. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, aulas com problematização de situações, discussões em grupo, estudos dirigidos, 

seminários. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada e quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

Somativa: 

Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; 

Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

Formativa: 

Prova Escrita (peso 4) + Seminário Educaçãoalimentar e Nutricional em Alimentação Coletiva (peso 2) + 

Apresentação do planejamento da Unidade de Alimentação e Nutrição (peso 3) 

Atitudinal:  

Participação nos exercícios, discussão dos artigos, frequencia e visita técnica (peso 1) 
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Bibliografia 

Básica: 

4. ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; SOUZA PINTO, A. M. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um 
modo de fazer.4.ed. São Paulo: Metha, 2011.  

5. TEIXEIRA, S. M. F. G., [et al.]. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: 
Atheneu, 1997.  

6. SILVA JUNIOR, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação. 6.ed. São Paulo: 
Varela, 2008. 

Complementar: 

1. KIMURA, A. Planejamento e administração de custos em restaurantes industriais. São Paulo: Fazendo Arte, 
1998.   

2. MEZOMO, I. A  Os Serviços de Alimentação: planejamento e administração.. São Paulo: Manole, 2002. 
3. PROENÇA, RPC, SOUZA AA, VEIROS MB, HERING B. Qualidade nutricional e sensorial na produção de 

refeições. Santa Catarina: Editora da UFSC, 2008.   
4. VAZ, C.S. Alimentação de Coletividade: uma abordagem gerencial.Brasília, 2003. 
5. TEICHMANN, I. T. M. Cardápios: técnicas e criatividade. 7.ed. Caxias do Sul: Educs, 2009. 151 p. (Coleção 

hotelaria).  
6. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a populaçãobrasileira. 2a. ed. Brasília (DF); 2014. 

ZANELLA, L. C. Instalação e administração de restaurantes. São Paulo: Metha, 2007. 352 p. 

 

Docentes: 

Ana Maria Souza Pinto 

Daniel Henrique Bandoni 
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Nome do Componente Curricular (UC):Nutrição da criança e adolescente 

Equivalência a módulo(s): Nutrição nos Ciclos da Vida III 

Período/turno: integral 

Termo ou Série:6º termo 

Carga horária total: 120h 

Carga Horária p/ prática: 20h Carga Horária p/ teórica: 100h 

Objetivos 

Geral: 

Desenvolver conceitos e práticas fundamentais em nutrição da criança e do adolescente, que instrumentalizem 

o aluno na aquisição de competências específicas, necessárias à prática profissional do nutricionista. 

Específicos: 

Espera-se que este módulo propicie aos participantes: 

1. Compreender a fisiologia e principais patologias relacionadas à nutrição de crianças e adolescentes; 

2. Aplicar os conhecimentos de avaliação nutricional, da educação alimentar e nutricional, da dietética e da 

terapia nutricional às crianças e adolescentes; 

3. Relacionar o conhecimento adquirido no módulo à prática clínica, interdisciplinar, por meio de estudos de 

caso e situações problematizadoras sobre atenção à saúde de crianças e adolescentes; 

4. Compreender os indicadores de saúde e nutrição e os programas e políticas públicas envolvendo infância e 

adolescência vigentes no país; 

5. Conhecer e aplicar conceitos e linguagem técnica na área de nutrição da criança e do adolescente necessária 

à prática cotidiana do nutricionista; 

6. Incentivar a leitura técnica em língua estrangeira. 

 

Ementa 

Reconhecimento do panorama epidemiológico e nutricional contemporâneo e das práticas alimentares de 

crianças e adolescentes. Exame do contexto sócio histórico de desenvolvimento global e suas implicações no 

consumo alimentar deste grupo populacional. Uso das ferramentas da avaliação nutricional, da educação 

alimentar e nutricional, da dietética e da terapia nutricional para crianças e adolescentes, com ênfase na 

interface teoria-prática e na interdisciplinaridade. Análise de programas e políticas públicas de saúde e nutrição, 

especialmente aqueles voltados à promoção da alimentação saudável e da Segurança Alimentar e Nutricional 
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para crianças e adolescentes. Estudo da fisiologia e das principais patologias relacionadas à nutrição de crianças 

e adolescentes. 

 

Conteúdo Programático 
-Panorama epidemiológico e nutricional da infância e adolescência; 

-Crescimento e desenvolvimento infantil na perspectiva interdisciplinar; 

-Alimentação complementar; 

-Avaliação nutricional, recomendações nutricionais e planejamento dietético para crianças e adolescentes; 

-Doenças em pediatria relacionadas à alimentação e nutrição (erros inatos do metabolismo, anemia ferropriva, 

deficiência de vitamina A, desnutrição energético-proteica, obesidade, distúrbios do trato gastrointestinal); 

-Características psicossociais e culturais da infância e adolescência; 

-Educação alimentar e nutricional na infância e adolescência; 

-Programas e políticas públicas de atenção à criança e adolescente: histórico e contexto atual no Brasil  (Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  e o Direito Humano 

a Alimentação Adequada – Programas de Transferência Condicionada de Renda, Programa Bolsa Família, 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Saúde na Escola). 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Teórica, prática, discussões em grupo, casos clínicos, estudos dirigidos, discussão de filmes e situações 

problematizadoras. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia com caixas de som, livro texto bibliografia atualizada e 

quadro branco. 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: 

-Diálogo coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre a área durante a apresentação do 

conteúdo programático, para sua adequação. 

Formativa: 
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-Exercícios e estudos de caso (2,0 pontos cada), avaliações escritas (10,0 pontos cada). Nota final: [(exercícios 

+ estudos de caso)x1] + (avaliação 1 + avaliação 2)x2]/3 

Somativa: 

-Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; 

-Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

Critérios: 

-Será aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% da carga horária do módulo e nota de 

aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis) 

 

Bibliografia 

 

Básica: 

1. Palma D, Escrivão MAMS, Oliveira FLC. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP-EPM. 

Nutrição Clínica na Infância e Adolescência. Barueri: Editora Manole, 2009. 

2. Silva SMCS, Mura JDP. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2007. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da 

criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 

2009. 112p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23).  

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos 

para uma alimentação saudável: guia alimentar para menores de dois anos de idade. 2ª ed. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2010. 68p. (Serie A. Normas e Manuais Técnicos).  

5. Brasil. Ministérios da Educação e da Saúde. Portaria Interministerial número 1.010. Institui as diretrizes para 

a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes 

públicas e privadas, em âmbito nacional. 2006. 

6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância 

alimentar e nutricional - SISVAN: orientações básicas para a coleta, processamento, análise de dados e 

informação em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 120 p (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos). 

7. CONSEA. Lei de Segurança Alimentar e Nutricional - Lei no11346, de 15 de setembro de 2006. CONSEA/ MDS, 

Brasília: Presidência da República, 2006. 

8. CAISAN. Balanço das Ações do plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN 2012-20115. 

Brasília, DF: MDS, Secretaria Executiva da CAISAN, 2013. 
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9.CONSEA. Relatório: 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional +2. CONSEA - Brasília: Presidência 

da República, 2014. 

10. Campello T, Neri MC (org.) Programa Bolsa Família uma década de inclusão e cidadania. Brasília: Ipea, 2013. 

11. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2009. 

Rio de Janeiro: IBGE; 2009. 

12. Brasil. Guia alimentar para a população brasileira/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

13. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde na escola. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Cadernos de Atenção 

Básica, n. 24) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

 

Complementar: 

1. Victora CG et al. Epidemiologia da desigualdade: um estudo longitudinal de 6.000 crianças brasileiras. 3ª ed. 

São Paulo: Hucitec, 2006. 195 p. 

2. Taddei JAAC. (Coord.). Manual crecheficiente: guia prático para educadores e gerentes. São Paulo: Minha 

Editora: Manole, 2006. 305 p. 

3. Waitzeberg DL. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000. 

4. Duarte ACG. Avaliação Nutricional - Aspectos Clínicos e Laboratoriais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 80 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

6. Contento I. Nutrition education: linking research, theory, and practice. Sudbury, Mass: Jones and Bartlett 

Publishers, 2007. 491 p. 

7. Rappaport CR, Fiori WR, Davis C. Psicologia do desenvolvimento: teorias do desenvolvimento, conceitos 

fundamentais. São Paulo, SP: EPU, 1981. v.1. 92 p. 

8. Barbosa NVS et al. Alimentação na escola e autonomia. Desafios e possibilidades. Ciênc. saúde coletiva18(4): 

937-945, 2013. 

9. Juzwiak CR. Era uma vez... um olhar sobre o uso dos contos de fada como ferramenta de educação alimentar 

e nutricional. Interface. 17(45):473-84, 2013. 

10. Linden S. Educação Nutricional: algumas ferramentas de ensino. São Paulo: Varela, 2005. 153p. 

11. Rossi, CA et al. Influencia da televisão no consumo alimentar e na obesidade em crianças e adolescentes: 

uma revisão sistemática. Rev.Nutr. 23(4):607-620, 2010. 
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12. Santos, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. (capítulo III). 10ª ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2013. 

 

Docente responsável:Claudia Ridel Juzwiak  

Docentes: 

Claudia Ridel Juzwiak 

Lia Thieme Oikawa Zangirolani 

Macarena Urrestarazu Devincenzi 

Maria Fernanda Petroli Frutuoso 

Patricia da Graça Leite Speridião  

Paula Andrea Martins 

Docente Psicologia/Terapia Ocupacional 
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Nome do Componente Curricular (UC): Cuidado Nutricional do Adulto e do Idoso II 

Equivalência a módulo(s): Nutrição nos Ciclos da Vida IV 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 6° termo 

Carga horária total: 120 hs 

Carga Horária p/ prática: 20 hs Carga Horária p/ teórica: 100 hs 

Objetivo 

Geral: Desenvolver conceitos e práticas fundamentais na atenção à nutrição do adulto e do idoso,que 

instrumentalizam o aluno na aquisição de competências específicas, necessárias à prática cotidiana do 

nutricionista no âmbito da assistência nutricional de nível secundário e terciário. 

Específicos: 

- Compreender a fisiologia normal e das principais patologias relacionadas à nutrição dos adultos e idosos; 

- Aplicar os conhecimentos de avaliação nutricional, da dietética e da terapia nutricional;  

- Relacionar o conhecimento adquirido no módulo à prática clínica, através do estudo de casos; 

- Colaborar com investigação, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos na área;  

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 
- Desenvolver espírito crítico, ético, pensamento reflexivo, atitudes inovadoras e criativas nas suas atividades; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características pessoais e 

sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

 - Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, praticar educação continuada, assumir posição de 

liderança, tomar decisões e favorecer a comunicação. 

Ementa 

Estudo dos aspectos fisiopatológicos das principais doenças relacionadas à nutrição do adulto e idoso. 

Abordagem das ferramentas da avaliação nutricional, bioquímica, da educação nutricional, da dietética e da 

terapia nutricional na construção do conhecimento da prática do nutricionista em dietoterapia e das rotinas 

do cuidado nutricional. 

 

Conteúdo Programático 

- Introdução à dietoterapia; Prescrição dietética; Dietas hospitalares (de rotina e especializadas); Noções de 

farmacologia; Interação droga-nutriente; Interpretação de exames bioquímicos; Fisiopatologia e intervenção 

nutricional das doenças renais, das doenças neoplásicas, na DPOC, enfermidades orais e esofágicas, 

enfermidades hepatobiliares, doenças cardiovasculares, doenças intestinais, trauma, queimados, estresse, 

nutrição enteral e parenteral. 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
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Teórica, prática, discussão em grupo, casos clínicos, estudo dirigido e situação problematizadora. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, laboratório de dietética, computador, internet, projetor multimídia, livro texto bibliografia 

atualizada e quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

Diagnóstica: 

Diálogo coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios e do interesse sobre o módulo durante a 

apresentação do conteúdo programático. 

Formativa: Avaliação cognitiva final (peso 7); estudo de casos, exercícios e estudos dirigidos (peso 3). Os 

seguintes critérios serão avaliados: escrita, clareza, organização, pertinência das respostas, profundidade e 

capacidade de análise, visão crítica e criatividade. 

 

Somativa: 

Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

Critérios:  

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo no 

semestre, e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis).  

 

BibliografiaBásica: 

Cuppari L. Nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis. São Paulo: Manole, 2009. 

Shills M, Olson JA, Shike M. Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença. 9ª ed. Tamboré: Manole, 

2003. 

Sandra M. Chemin S. da Silva, Joana D`arc Pereira Mura. Tratado de Alimentação, Nutrição & Dietoterapia - 2ª 

Ed. - Roca – Brasil 

Dan L Witzberg. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica 3ªed. São Paulo: Atheneu, 2000 

 

Complementar: 
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1. Duarte ACG. Avaliação Nutricional - Aspectos Clínicos e Laboratoriais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Domiciliar. Cuidados em Terapia Nutricional Vol 3. 1ªed.  

Brasília, DF, 2015. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica n°18. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília, DF, 

2006. 

 

Coordenador do módulo: Profa. Patrícia Speridião 

Docentes Participantes: Profa. Dra. Luciana Pellegrini Pisani 
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Nome do Componente Curricular (UC):  Nutrição na atividade física 

Equivalência a módulo(s): Nutrição na atividade física 

Período/turno:  integral 

Termo ou Série: 6º 

Professor responsável: Claudia Ridel Juzwiak 

Carga horária total: 60h 

Carga Horária p/ prática: 15h Carga Horária p/ teórica: 45h 

Objetivos 

Geral: Desenvolver conhecimentosque instrumentalizem o aluno na aquisição de competências 

fundamentais na área específica da nutrição e atividade física para indivíduos e populações sadias. 

Específico: 

- Compreender a fisiologia do exercício e a relação com a nutrição; 

- Avaliar e identificar o nível de atividade física; 

- Aplicar os conhecimentos de avaliação nutricional ao indivíduo praticante de atividade física e 

esportiva; 

- Aplicar as diretrizes nutricionais no planejamento dietético para indivíduos e grupos sadios com 

diferentes níveis de atividade física, envolvidos em diferentes modalidades esportivas e em diferentes 

momentos do exercício (treinamento ou competição); 

- Aplicar as diretrizes nutricionais para indivíduos que se exercitam em diferentes ciclos da vida; 

- Aplicar as diretrizes nutricionais para indivíduos que se exercitam em algumas situações especiais; 

- Desenvolver, investigar, pesquisar e elaborar trabalhos nesta área de conhecimento; 

- Adotar atitudes de coleguismo, compreensão e respeito nas relações interpessoais; 
- Desenvolver espírito crítico, ético, pensamento reflexivo, atitudes inovadoras e criativas nas suas 

atividades; 

- Investigar e/ou aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano nas suas características 

pessoais e sociais sem perder de vista a importância de uma atuação interprofissional; 

- Integralizar os diferentes conteúdos programáticos, tomar decisões e favorecer a comunicação. 
-  

Ementa: Interface entre nutrição, atividade física e promoção da saúde. Estudo dos fundamentos da 

bioenergética e utilização de substratos energéticos no exercício físico. Aplicação das ferramentas da 

avaliação nutricional e da dietética para o planejamento nutricional de indivíduos sadios de diferentes 

faixas etárias e níveis de atividade física. 

 

Conteúdo Programático 
- Introdução: bases históricas da nutrição esportiva; conceitos básicos (atividade física, exercício, 

aptidão física, aeróbio, anaeróbio).  
- Relação da atividade física com nutrição, saúde e qualidade de vida (saúde urbana); 
- Bioenergética: fornecimento de energia durante o exercício; 
- Avaliação nutricional do indivíduo fisicamente ativo; 
- Estimativa da necessidade energética nos diferentes níveis de atividade física 
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- Diretrizes nutricionais para indivíduos fisicamente ativos: carboidratos; proteínas; lipídios; vitaminas 
e sais minerais; 

- Suplementos e recursos ergogênicos; 
- Regulação térmica; estados de hidratação; recomendações de hidratação pré, durante e pós-

exercício; 
- Nutrição nas diversas etapas do exercício: pré, durante e pós-exercício 
- Planejamento dietético. 
 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas (laboratório Dietética e laboratório Avaliação Nutricional),  

estudo dirigido, seminários. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Laboratório Dietética (alimentos, utensílios); Laboratório Avaliação Nutricional (balança, estadiômetro, 

adipômetros, fita métrica), sala de aula (computador, projetor, quadro branco, canetas, apagador). 

 

Critérios de Avaliação Diagnóstica: 

- Aplicação de questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo; 
- Diálogo coletivo para levantamento dos conhecimentos prévios sobre a área durante a 

apresentação do conteúdo programático, para sua adequação. 
Formativa:  

- Seminário (50%), exercícios (20%), avaliação cognitiva (30%) 
Somativa: 

- Apresentação da resposta à questão aberta sobre a expectativa do aluno em relação ao módulo 
feita no inicio do mesmo solicitando a avaliação quanto ao atendimento de suas expectativas; 

- Avaliação individual do módulo e do docente. 
Critérios:  

- Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% das horas letivas do 
módulo no semestre e que tiver nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (sete).  

- Avaliação cognitiva: as respostas às atividades deverão ser pertinentes ao conteúdo abordado, 
clareza, escrita, organização, objetividade e criatividade. 

 

Bibliografia 

Básica: 

- BIESEK, Simone; ALVES, Letíia Azen; GUERRA, Isabela (Org.). Estratégias de nutrição e 

suplementação no esporte. Barueri, SP: Manole, 2005. 506 p. ISBN 8520417450. 

- CLARK, Nancy. Guia de nutrição desportiva: alimentação para uma vida ativa. 3.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 432 p. ISBN 8536306394.  

- MAUGHAN, Ron J; BURKE, Louise M. Manual de ciência e medicina esportiva: nutrição 

esportiva. Porto Alegre: Artmed, 2004. 190 p. (Biblioteca Artmed). ISBN 8536303867. 



  

161 
 

- NABHOLZ, Thais Verdi. Nutrição esportiva: aspectos relacionados à suplementação nutricional. 

São Paulo: Sarvier, 2007. 480 p. ISBN 8573781726. 

- TIRAPEGUI, Julio. Nutrição, metabolismo e suplementação na atividade física. São Paulo: 

Atheneu, 2005. 350 p. ISBN 9788573797589. 

- WILMORE, Jack H; COSTILL, David L. Fisiologia do esporte e do exercício. São Paulo: Manole, 

2001. 709 p. ISBN 8520410553. 

- WOLINSKY, Ira ; HICKSON Jr., JAMES F. NUTRIÇÃO no exercício e no esporte. 2.ed. São 

Paulo: Roca, 2002. xi, 646 ISBN 8572413820. 

 

Complementar: 

- DÂMASO, Ana (Coord.). Nutrição e exercício na prevenção de doenças. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 260 p. ISBN 8571992599.  

- DRINKWATER, Barbara L. Mulheres no esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2004. 526 

p. (A enciclopédia de medicina do esporte). ISBN 852770885x. 

- GLEESON, Michael; BISHOP, Nicolette; WALSH, Neil. Exercise immunology. New York: 

Routledge, 2013. 424 p. ISBN 9780415507264. 

- LANCHA JÚNIOR, Antônio Herbert. Nutrição e metabolismo aplicados à atividade motora. São 

Paulo: Atheneu, 2004. 194 p. ISBN 8573795263.  

- MALINA, Robet M; BOUCHARD, Claude. Atividade física do atleta jovem: do crescimento à 

maturação. São Paulo: Roca, 2002. 480 p. ISBN 8572413936. 

- MATSUDO, Sandra Marcela Mahecha. Envelhecimento e atividade física. Londrina: Midiograf, 

2001. 194 p.  

- MAUGHAN, Ron J; GLEESON, Michael; GREENHAFF, Paul L. Bioquímica do exercício e 

treinamento. São Paulo: Manole, 2000. 240 p. ISBN 8520409377.  

- MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: energia, 

nutrição e desempenho humano. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, [s.d.]. 510 p. ISBN 

8527708620.  

- MELLO, Marco Túlio de; WINCKLER, Ciro. Esporte paralímpico. São Paulo: Atheneu, 2012. 254 

p. ISBN 9788538802655. 

- POWERS, Scott K; HOWLEY, Edward T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicaçäo ao 

condicionamento e desempenho. 5. ed. Säo Paulo: Manole, 2005. 576 p. ISBN 852041673x. 

- TIRAPEGUI, Julio; RIBEIRO, Sandra Maria Lima. Avaliação nutricional: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 326 p. ISBN 9788527715478. 

 

Docentes (carga horária prevista): 

Claudia Ridel Juzwiak 

Victor Zuniga 

Paula Andrea Martins 

Márcia Nagaoka 
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Nome do Componente Curricular (UC): Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Nutrição I – TCC I 

Equivalência a módulo(s): Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Nutrição I – TCC I 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 6° termo 

 

Carga horária total: 40 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 30 hs 

 

Carga Horária p/ teórica: 10 hs 

Objetivo 

Geral:  

Fornecer diretrizes e instrumentalizar os estudantes no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Nutrição. 

Específicos: 

Proporcionar aos alunos: 

- Vivência e oportunidade de desenvolver um trabalho de natureza acadêmico-profissional, que possa traduzir 

a articulação dos conhecimentos e práticas da nutrição durante a seqüência curricular, com o rigor da 

metodologia científica e atendendo aos princípios da ética em pesquisa; 

- Sistematizar os conhecimentos, seja sob a forma de problematização e encaminhamento de soluções para 

temas e questões relevantes à profissão, tanto do prisma acadêmico, como social, indo ao encontro do perfil 

do egresso do curso; 

- Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o desenvolvimento de competências 

pessoais e para a formação permanente. 

Ementa 

Investigação, fundamentação e desenvolvimento teórico do projeto do trabalho de conclusão de curso a partir 

de temas, projetos ou atividades, prévias ou atuais, realizadas pelo aluno, tais como monitoria, iniciação 

científica, extensão, entre outros. Levantamento de informações teóricas úteis para a realização do projeto na 

nutrição clínica, epidemiológica ou experimental e as demais áreas. 

Conteúdo Programático 

Normas para elaboração do trabalho de conclusão de curso; 
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Delineamento de pesquisa; 

Noções básicas de estatística; 

Ética em pesquisa. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, seminário. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, bibliografia atualizada e quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

O TCC deverá ser realizado de forma individual ou em dupla, não sendo permitida a composição de grupos para 

sua concretização. No início do semestre o aluno deve submeter o tema de seu TCC à Subcomissão de TCC para 

verificação da pertinência do tema na área de conhecimento do curso. O aluno durante o decorrer desta UC, 

sob orientação docente, deverá elaborar um projeto de TCC. Ao final desta UC o projeto deve ser entregue em 

formato impresso, juntamente com a declaração de freqüência do aluno aos encontros com seu orientador e a 

avaliação do docente orientador acerca da conduta pessoal e do domínio de habilidades e competências na 

elaboração do projeto de TCC. Para aprovação, o aluno deve obter média aritmética igual ou superior a 6 (seis).  

 

Bibliografia 

Básica: 

1. Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica – Elementos Essenciais. 4ed. Porto Alegre, Artmed, 2006. 

2. Medronho RA, Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL. Epidemiologia. São Paulo. Atheneu, 2009. 

3. Moraes IN, Amato ACM. Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo. Roca, 2007. 

4. Bensenor IM, Lotufo PA. Epidemiologia: abordagem prática. São Paulo: Sarvier, 2007. 

5. Gigante, Denise Petrucci; Kac, Gilberto; Sichieri, Rosely.  Epidemiologia nutricional. Atheneu, 2008. 

6. Barros AJP & Lehfeld NAS. Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas. 7. Petrópolis: Vozes, 1999. 

7. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa – 3.ed. – São Paulo: Atlas, 1991. 

 

Complementar: 

1. Greenberg RS, Daniels SR, Flanders WD, Eley JW, III Boring JR. Epidemiologia Clínica. 3ed. Porto Alegre, 

2005. 

2. Hadad N. Metodologia de Estudos em Ciências da Saúde – São Paulo. Roca, 2004. 
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3. Friedland DJ. Medicina Baseada em Evidências – Uma Estrutura para a Prática Clínica. Rio de Janeiro. 

Guanabara Koogan, 2001. 

4. Dawson B. & Trapp RG. Bioestatística Básica e Clínica. 3ª edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2003. 

5. DORIA FILHO, Ulysses. Introdução à bioestatística para simples mortais, Elsevier editora, 8ed, 2003. 

6. Luna SV. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 1996. 

7. Moraes Amato ACM. Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo. Roca, 2007. 

8. Oliveira PS. Caminhos de construção da pesquisa em ciências humanas. In Oliveira PS (Org.) Metodologia 

das ciências humanas. São Paulo: Editora Hucitec/Unesp, 1998. 

9. Hulley, Stephen B, Steven R. Cummings WS, Browner et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma Abordagem 

Epidemiológica. 2ª Ed. Editora: Artmed, 2003 
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Nome do Componente Curricular (UC): Clinica integrada: produção de cuidado 

Equivalência a módulo(s): Clinica integrada: produção de cuidado 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 5 e 6° termo 

Carga horária total: 80 hs 

 

Carga Horária p/ prática: 68 hs 

 

Carga Horária p/ teórica: 12 hs 

Objetivo  

Geral:  

dar continuidade à formação de uma clínica integrada e comum aos vários campos profissionais avançando na 

produção e gestão do cuidado individual e coletivo em saúde.  

Específicos:  

- Possibilitar aos estudantes vivenciar e realizar intervenções em comum na produção do cuidado, avançando 

na complexidade das intervenções;  

- Exercitar a elaboração e implementação de projetos terapêuticos singulares individuais e coletivos; 

- Ampliar as competências para o trabalho em equipe e para o diálogo interprofissional; 

- Ampliar as competências para a gestão do cuidado em saúde; 

- Aprofundar o conhecimento sobre a organização da rede de serviços em saúde; 

Ementa 

Constituição de mini-equipes de estudantes cuja tarefa é elaborar e implementar projetos terapêuticos de 

cuidado tanto para pessoas e/famílias selecionadas pelas equipes dos serviços de saúde bem como para 

grupos populacionais. As equipes de estudantes são acompanhadas e orientadas por uma equipe de docentes 

de diferentes áreas profissionais.   

Conteúdo Programático 

Equipe matricial e equipe de referencia 

Clínica ampliada, clínica comum 

Projetos terapêuticos Singulares 
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Gestão do cuidado  

Atendimento domiciliar  

Rede de atenção – integralidade de atenção – básica, especializada e hospitalar 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, seminários, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, 

elaboração de relatório, atividades práticas realizada nos territórios da cidade. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, projetor multimídia, livros-texto, transporte, bibliografia atualizada e 

quadro branco 

 

Critérios de Avaliação 

Avaliação é contínua e formativa. A nota será composta pelos seguintes itens: 

Equipe – 10 pontos  

1) Entrega de projeto de intervenção  

2) Entrega do projeto atualizado e  do registro  a ser anexado ao prontuário:  

3) Apresentação de tema escolhido pela equipe 

Individual – 10 pontos  

4) Participação em discussões e apresentação de casos:  

5) Diários de campo: 

6 ) Frequencia 

7) prática:  

 

Bibliografia 

Básica: 

Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestáo do SUS. Clínica Ampliada e Compartilhada. Brasília, Ministerio da Saúde, 2009. 64p. Serie B. Textos 

Básicos.Disponível: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

Merhy, E; Feuerweker, L.M. ; Cerqueira, M.P. Da repetição à diferença: construindo sentidos com o outro no 

mundo do cuidado. In: Franco, T.B; Ramos, V.C. Afecção e cuidado em saúde. São Paulo: Hucitec, 2010, pp 60-

75. Disponível: http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-21.pdf 



  

167 
 

Merhy, E; Cerqueira, P.M.; Gomes, E. S.; Santos, M.F.L, Kathleen T. C.; Franco, T. B. Redes Vivas: 

multiplicidades girando as existências, sinais da rua. Implicações para a produção do cuidado e a produção do 

conhecimento em saúde. Revista Divulgação em Saúde para o Debate,    n. 52, pp 153-164, 2014 

Disponível: http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/12/Divulgacao-52.pdf 

Henz, A. O.; Garcia, M. L; Gosta, S. L.; Maximino, V. S. Trabalho entreprofissional: acerca do comum e a cerca 

do específico. In: Capozzolo, A.A; Casetto, S & Henz, A. Clinica comum: itinerários de uma formação em Saúde. 

São Paulo, Hucitec, 2013, pp 163-183 

Complementar: 

Ministério da Saúde. Secretaria executiva. Núcleo Temático da Política Nacional de Humanização. Prontuário 

Transdiciplinar e Projeto Terapêutico. Núcleo técnico da Política Nacional de Humanização. Brasília, 

Ministério da Saúde, 2004. 

Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria executiva. Núcleo Temático da Política Nacional de Humanização. 

Equipe de referencia e apoio matricial. Núcleo técnico da Política Nacional de Humanização. Brasília, 

Ministério da Saúde, 2004. 

Pinheiro, R. & Mattos, R. (org.) Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado em saúde. Rio de Janeiro: 

UERJ, IMS: Abrasco, 2001, 180p 

Campos, G. W. de S. & Domitti, A. C. – Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão 

do trabalho interdisciplinar em saúde.Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro 23 (2) 399-407, fev. 2007 
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http://www.uff.br/pgs2/textos/Integralidade_na_Assistencia_a_saude__Prof_Dr_Tulio_Franco_e_Helvecio_Ma

galhaes.pdf 

Roble, O.J; Moreira, M.I.B, Sglagiusi, F. B. A educação física na saúde mental: construindo uma formação na 

perspectiva interdisciplinar.  Interface: Comunicação, Saúde e Educação (Botucatu) vol.16 no.41 Botucatu 

Apr./June 2012 Epub July 05. 

Docentes Participantes: 

Adriana Barin de Azevedo 

Ângela Aparecida Capozzolo 

Conrado Augusto Gandara Fredici 

Fernando Silveira 

Flavia Liberman 

Império Lombardi Júnior 

Maria Fernanda Frutuoso 



  

168 
 

Maria Angelica Medeiros 

Mariana Chaves Aveiro 

Marina Souza Lobo Guzzo 

Mauricio Lourenção Garcia 

Lucia da Rocha Uchoa Figueiredo 

Claudia Cristina Alves Pereira 

Stella Maris Nicolau 

Sidnei José Casetto 

Ricardo José Gomes 

Virginia Junqueira 

Ana Cláudia Muniz Renno 

Wagner Luiz do Prado 



  

169 
 

7º e 8º Termo 

Nome do Componente Curricular (UC):Estágio em Nutrição Social 

Equivalência a módulo(s): Estágio Curricular Obrigatório em Nutrição Social 

Período/turno: integral 

Termo ou Série:7º e 8º termos 

Carga horária total: 320h 

 

Carga Horária p/ prática: 296h 

 

Carga Horária p/ teórica: 24h 

Objetivos 

 

Geral: 

Possibilitar desenvolver atribuições específicas do nutricionista no campo da saúde coletiva, nas atividades de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, de caráter individual e coletivo, desenvolvidas na 

Atenção Básica à Saúde, com ênfase no trabalho em equipe e integralidade do cuidado à saúde. 

 

Específicos: 

Espera-se que este módulo propicie aos participantes: 

1. Relacionar conhecimentos adquiridos nos módulos teóricos à prática em serviços de nutrição da Atenção 

Básica à Saúde; 

2. Aprofundar a prática de trabalho em equipe, experimentada ao longo do curso, com vistas à 

interdisciplinaridade e à integralidade do cuidado; 

3. Desenvolver habilidades e competências específicas para: avaliação do estado nutricional de indivíduos e 

grupos populacionais, aconselhamento nutricional e planejamento, implantação e avaliação de projetos de 

educação alimentar e nutricional; 

4. Atuar em políticas e programas de segurança e vigilância alimentar, nutricional e sanitária, visando à 

promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional; 

5. Reconhecer o território de atuação, envolvendo a identificação dos equipamentos sociais e da disponibilidade 

local de alimentos; 
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6. Identificar o perfil social, de saúde e nutrição da população da área de abrangência dos serviços de Atenção 

Básica; 

7. Atuar junto às equipes dos serviços de acordo com as demandas identificadas, buscando contribuir para o 

aprimoramento das ações de saúde; 

8. Desenvolver espírito crítico, ético, pensamento reflexivo, atitudes inovadoras, autônomas e criativas nas 

atividades de estágio. 

 

Ementa 

Prática interprofissional e interdisciplinar em Nutrição no Sistema Único de Saúde, em serviços da Atenção 

Básica à Saúde e seus territórios. Inserção do nutricionista no âmbito da Saúde Coletiva desenvolvendo ações 

de alimentação, nutrição e saúde tanto para indivíduos como para coletivos, sob a perspectiva da integralidade 

do cuidado e pautadas nas políticas públicas promotoras de saúde eSegurança Alimentar e Nutricional. 

 

Conteúdo Programático 
 

-Prática profissional no Sistema Único de Saúde, com inserção na Atenção Básica à Saúde (Unidades Básicas de 

Saúde – UBS e Unidades da Estratégia Saúde da Família – USF). 

-Programas e políticas de Nutrição Social, aplicados às áreas de Saúde e Educação nas quais se insere o 

nutricionista, seja nas UBS, USF ou nos equipamentos sociais de seus territórios. 

-Planejamento e gestão de serviços de Atenção Básica.  

-Ética profissional. 

-Epidemiologia dos distúrbios nutricionais. 

- Território e territorialização. 

-Avaliação nutricional de indivíduos e grupos populacionais. 

-Educação Alimentar e Nutricional. 

-Vigilância alimentar e nutricional. 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Atividades práticas e teóricas, discussões em grupo, casos clínicos, estudos dirigidos, oficinas. 

 



  

171 
 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, livro texto bibliografia atualizada. 

 

Critérios de Avaliação 

Sistemática e contínua: 

- Instrumento de avaliação preenchido pelo preceptor do local de estágio (peso 4) e pelo docente supervisor 

(peso 4) 

- Relatório das atividades realizadas durante o estágio (peso 2) 

Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) e que tiver frequência igual ou superior a 

85% da carga horária do ciclo de estágio 

Formativa: 

Plano de ação do estágio, relatórios de atividades, exercícios, estudos de caso e observação de habilidades. 

Somativa: 

Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; Avaliação individual do módulo e dos docentes. 

 

Bibliografia 

Básica: 

1. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Matriz 

de ações de alimentação e nutrição na atenção básica de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 78p. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2011. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

4. RECINE E. Consenso sobre habilidades e competências do Nutricionista no âmbito da Saúde Coletiva. 

Brasília, Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição, 2013. 

 

Complementar: 
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1. ASSIS, AMO; SANTOS, SMC dos; FREITAS, MCS de; SANTOS, JM; SILVA, MCM. da. O Programa da Saúde 

da Família: contribuições para uma reflexão sobre a inserção do nutricionista na equipe multidisciplinar. Rev. 

Nutr., 15(3):255-266, 2002. 

2. BATISTA FILHO, M; SOUZA AI;  MIGLIOLI, TC; SANTOS, MC. Anemia e obesidade: um paradoxo da 

transição nutricional brasileira. Cad. Saúde Pública, 24(Sup 2): S247-S257, 2008.  

3. BESEN, C.B.; SOUZA NETTO, M.; DA ROS, M.A. et al. A estratégia saúde da família como objeto de 

educação em saúde. Saude Soc., 16(1): 57-68, 2007. 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 

alimentar para a população brasileira. 2ª ed. – Brasília: Ministério da saúde, 2014. 156p. : il. 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com Doença Crônica: Obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

212 p. (Cadernos de Atenção Básica, n.38). 

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação 

de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

no Brasil 2011-2022. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 160 p. 

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 

2013. 160 p. (Cadernos de Atenção Básica, n.36). 

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com Doença Crônica: Hipertensão Arterial Sistêmica. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2013. 128 p. (Cadernos de Atenção Básica n.37) 

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 

da Criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p. (Cadernos de Atenção 

Básica, n.33). 

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 318p. (Cadernos de Atenção Básica, 

n. 32). 

11. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação 

alimentar e nutricional para as políticas públicas. Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, 2012. 68p. 

12. CANELLA, D. S.; SILVA, A. C. F. DA; JAIME, P. C. Produção científica sobre nutrição no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde no Brasil: uma revisão de literatura. Ciência Saúde Colet, 18(2):297-308, 2013. 

13. CASTRO, I.R.R. de; SOUZA, T.S. N; MALDONADO, L.A. et al. A culinária na promoção da alimentação 

saudável: delineamento e experimentação de método educativo dirigido a adolescentes e a profissionais das 

redes de saúde e de educação. Rev. Nutr., 20(6): 571-588, 2007. 
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14. CERVATO-MANCUSO, A. M. et al. A atuação do nutricionista na Atenção Básica à Saúde em um grande 

centro urbano. Ciência & Saúde Colet, 17(12): 3289-3300, 2012. 

15. COUTINHO, J.C.; GENTIL P.C.;TORAL, N. A desnutrição e obesidade no Brasil: o enfrentamento com 

base na agenda única da nutrição. Cad. Saúde Pública, 24 (Sup 2): S332-S340, 2008. 

16. CUPPARI, L. (ed.) Guia de Nutrição: nutrição clínica no adulto. Barueri, SP: Manole, 2005. 

17. DEMÉTRIO, F. et al. A nutrição clínica ampliada e a humanização da relação nutricionista-paciente: 

contribuições para reflexão. Rev Nutr, 24(5):743-763, 2011. 

18. DUARTE, ACG. Avaliação Nutricional: Aspectos Clínicos e Laboratoriais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 

19. GEUS LMM de, MACIEL CS, BURDA ICA, DAROS SJ, BATISTEL S, MARTINS TCA, et al. A importância na 

inserção do nutricionista na Estratégia Saúde da Família. Cien Saude Colet; 16:797–804, 2011.  

20. GLANZ, K.; RIMER B. K.; VISWANAT K. Health Behavior and Health Education. Theory, research and 

practice. Jossey-Bass, San Francisco, 2008. 

21. LIMA, M. A. DE A.; OLIVEIRA, M. A. A.; FERREIRA, H. DA S. Confiabilidade dos dados antropométricos 

obtidos em crianças atendidas na Rede Básica de Saúde de Alagoas. Rev Bras Epidemiol, 13(1): 69-82, 2010. 
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26(6):809-824,  2011. 
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Mancuso AMC. (Org.). Mudanças Alimentares e Educação Nutricional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
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Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2011. 

34.  FAO. Guia Metodológico de Comunicação Social em Nutrição. Roma, Itália: Food and Agriculture 

Organization of the United Nations; 1999.  

35. RODRIGUES EM, SOARES FPdTP, BOOG MCF. Resgate do conceito de aconselhamento no contexto do 

atendimento nutricional. Rev Nutr. 2005;18(1):119-28. 

36. SARTORELLI DS, SCIARRA EC, FRANCO LJ, CARDOSO MA. Beneficial effects of short-term nutritional 

counselling at the primary health-care level among Brazilian adults. Public Health Nutrition. 2005;8(7):820-5 

 

 

Docente responsável:rodízio entre as docentes Lia Zangirolani, Maria Angélica Medeiros e Maria Fernanda 

Frutuoso 

Docentes (carga horária prevista/ano): 

Claudia Ridel Juzwial  

Lia Thieme Oikawa Zangirolani 

Macarena Urrestarazu Devincenzi  

Maria Angélica Tavares de Medeiros  

Maria Fernanda Petroli Frutuoso  

Paula Andrea Martins  

 

  



  

175 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Estágio em Gestão de Alimentação Coletiva 

Equivalência a módulo(s): Estágio Curricular Obrigatório em Gestão de Alimentação Coletiva 

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 7º e 8º termos 

Carga horária total: 320h 

Carga Horária p/ prática: 300 Carga Horária p/ teórica: 20h 

Objetivos 

Geral: 

Complementaroensino-aprendizagempormeiodaaplicaçãodosconhecimentos 

adquiridosnosmódulosteóricosafimdepossibilitaraformaçãodoestagiário. 

Específicos: 

Espera-se que este módulo propicie aos participantes: 

-ReconheceronutricionistacomopromotordesaúdeemAlimentaçãoColetiva; 

-Compreenderaaplicaçãodasprincipaislegislaçõesbrasileirasaplicadasaosalimentospertinentesaáreadehigiene; 

-Compreenderaimportânciadoplanejamentofísico-estruturaleorganizacionaldas 

áreasquecontemplamasUnidadesdeAlimentaçãoColetiva; 

-Identificaraimportânciadocontroleemanutençãodahigienenoambientedetrabalho; 

-Verificaroplanejamentofísico-estrutural,processosehigienedeumaUAN; 

-CompreenderagestãodeRecursosHumanos(RH)emUAN; 

-Diferenciarnagestão,oexercíciodasfunçõestécnicaseadministrativasdonutricionista; 

-ConhecerapolíticadecomprasdaUnidadedeAlimentaçãoeNutrição; 

-Avaliaraadequaçãodosprocedimentosetécnicasdeprocessamentodosalimentos 

observadoscomospadrõesteóricosadquiridos,propondosoluções; 

-Conhecerarealidadesócio-econômica-culturaldapopulaçãoemAlimentaçãoColetiva; 

-Colaborarcominvestigação,pesquisaeelaboraçãodetrabalhosacadêmicosecientíficos; 

-Conhecerasrotinasrelativasaoplanejamento,àorganização,àsupervisãoeàavaliaçãodaAlimentaçãoEscolar; 
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-

ConhecereaplicarasdiretrizesdaspolíticaspúblicasrelativasàgestãodeUANs,comdestaqueparaoProgramadeAlim

entaçãodoTrabalhadoreoProgramaNacionaldeAlimentaçãoEscolar; 

-Aplicarosconhecimentossobrenecessidadesnutricionaisdoescolarepré-escolar; 

-

IdentificarashabilidadesecompetênciasdesempenhadaspeloNutricionistaàfrentedagestãodoProgramadeAlime

ntaçãoEscolarePré-Escolar 

-Planejar,executareavaliaratividadespromotorasdeEducaçãoAlimentareNutricional; 

-Aprimorarlinguagemtécnicanaáreanecessáriaàpráticacotidianadonutricionista; 

-Desenvolverespíritocrítico,ético,pensamentoreflexivo,atitudesinovadorasecriativasnassuasatividades; 

-Praticareducaçãocontinuada,assumirposiçãodeliderança,tomardecisõesefavoreceracomunicação. 

Ementa 

Apresentaacaracterizaçãodolocaldeestágio,asprincipaisferramentasda 

administraçãovisandosubsidiarsuaaplicaçãonasUnidadesdeAlimentação 

Coletiva.Abordaossistemasdeproduçãoderefeições,sendonorteadapelas 

diretrizesprincipaisdalegislaçãobrasileiraaplicadaaosalimentosqueabrangeplanejamentofísico-

estruturaleorganizacionaldasáreasqueacontempla,recursos 

humanos,EquipamentosdeProteçãoIndividual;planejamentoeelaboraçãode 

cardápios,aquisiçãodegêneros,desperdíciodealimentos eatendimentoaocliente. 

Conteúdo Programático 
1.CaracterizaçãodaInstituiçãoe/ouUAN 

-Atividadefimdainstituição; 

-Missãodaempresa; 

-Númerodefuncionários; 

-Organogramaesubordinação; 

2.Estruturafísicaeequipamentos 

-Análisedaestruturafísicadeacordocomalegislação; 

-Equipamentosporárea. 

3.Recebimentoearmazenamento 

-Análisedorecebimentodosdiferentestiposdegêneros; 

-Análisedosdiferentestiposdearmazenamentodegêneros; 
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-Análisedapolíticadecompras. 

4.Pré-preparo e Preparo : Escolhadeumalimentoporgrupoeanálisedositens: 

-FCdosgêneros; 

-Procedimentosdehigienização; 

- Quantidades percapitaseporções; 

-Tempoetemperatura; 

-Funcionáriosenvolvidos. 

-EquipamentosdeProteçãoIndividual(EPIs). 

-Fluxogramadeumapreparaçãoderisco. 

5.Esperaparadistribuiçãoedistribuição 

-Análise,deacordocomalegislação,dosprocedimentosutilizados; 

-Análisedosaspectossensoriaisdasrefeições; 

-Funcionáriosenvolvidos; 

-EquipamentosdeProteçãoIndividual; 

-IndicadoresdeQualidade. 

6.Cardápio 

-Planejamento; 

- Quantidade per capitaeporçõesestabelecidas; 

-AnálisedeacordocomométodoAQPC; 

-AnálisedeacordocomoPAT/PNAE 

7.Higienização 

Análisedeacordocomalegislação: 

-HigienePessoal; 

-HigieneAmbiental; 

-Higienedosequipamentoseutensíliosdeproduçãoedistribuição. 

8.Qualidade 
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Análisedautilização/implementaçãode: 

-5S; 

-BPFeMBPF; 

-POPs; 

-APPCC. 

9.AdministraçãodeServiçosdeAlimentaçãoEscolar;planejamento,implementação,supervisãoeavaliaçãodoProgr

amaquantoàinstalaçãofísica,organograma,recursoshumanosesistemasdegestão; 

10.Legislação:licitaçãodealimentos,especificaçãodosgênerosedemaissistemasdecompras;atribuiçõesdoNutricio

nistanoPNAE:municipalização,terceirizaçãoeescolarização. 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Atividades práticas e teóricas, discussões em grupo, estudos dirigidos. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, livro texto, bibliografia atualizada. 

 

Critérios de Avaliação 

Sistemática e contínua: 

- Instrumento de avaliação preenchido pelo preceptor do local de estágio (peso 4) e pelo docente supervisor 

(peso 4) 

- Apresentação das atividades realizadas durante o estágio (peso 2) 

Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) e que tiver frequência igual ou superior a 

85% da carga horária do ciclo de estágio 

Formativa: 

Plano de ação do estágio, relatórios de atividades, exercícios, estudos de caso e observação de habilidades. 

Somativa: 

Avaliação quanto ao atendimento das expectativas do grupo; Avaliação individual do módulo e dos docentes. 
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ARRUDA,G.A.ManualdeBoasPráticas:HotéiseRestaurantes.3ed.SãoPaulo: PontoCrítico,2006. 

ARRUDA,G.A.ManualdeBoasPráticas:UnidadesdeAlimentaçãoeNutrição.São Paulo:PontoCrítico,2002. 

BENSOUSSAN,E.ALBIERI,S.ManualdeHigiene,segurançaemedicinano trabalho.SãoPaulo:Atheneu,1999. 

CALIL,R.;AGUIAR,J.Nutriçãoeadministraçãonosserviçosdealimentação escolar.SãoPaulo:Metha,1999. 

CHIAVENATTO,I.Teoriageraldaadministração.SãoPaulo:McGraw.6a.ed., 2001. 

CAMPOS,V.F.TQC – ControledaQualidadeTotal(noestilojaponês).Belo 

Horizonte:FundaçãoCristianoOtoni,1992.229p. 

CHIAVENATTO,I.Gerenciandopessoas-opassodecisivoparaa 

administraçãoparticipativa.SãoPaulo:MakronBooks,1997. 

DOMENE,S.M.A.,OTA,R.R.L.,NILSON,E.A.F.,OLLERTZ,M.I.S,WATANABE,T.T.,GALLO,P.R.Experiênciasdepolíticase

malimentaçãoenutrição.EstudosAvançados.,v.21,p.161-178,2007. 

FUNDONACIONALDEDESENVOLVIMENTODAEDUCAÇÃO/MINISTÉRIODAEDUCAÇÃO.ResoluçãoCD/FNDEnº032,

de10DEAGOSTODE2006.Brasília,2006. 

GERMANO,M.L.;GERMANO,M.I.S.Higieneevigilânciasanitáriados alimentos.SãoPaulo:Varela,2001. 
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GERMANO,M.I.S.Treinamentodemanipuladoresdealimentos:fatorde 

segurançaalimentarepromoçãodasaúde.SãoPaulo:Varela,2003. 

KIMURA,A.Planejamentoeadministraçãodecustosemrestaurantes industriais.SãoPaulo:FazendoArte,1998. 

MAGNÉE,H.Manualdoself-service:roteiroeguiapráticoparamontageme administraçãoderestaurantesself-

serviceouporquilo.SãoPaulo:Varela,1996. 

MAXIMIANO,A.C.A.IntroduçãoàAdministração.5a.ed.SãoPaulo,2000. 

MEZOMO,I.AOsServiçosdeAlimentação:planejamentoeadministração.. SãoPaulo:Manole,2002. 

MONTANA,PJ.eCHARNOV,BH.Administração.2ed.SãoPaulo:Saraiva,2003. 

OLIVEIRA,N.F.W.Alimentaçãoinstitucional:umavisãomoderna.SãoPaulo: Metha,2007 

POULAIN,J.P;PROENÇA,R.P.C.Sociologiadaalimentação.Florianópolis: EditoradaUFSC,2004. 

PROENÇA,R.P.C.Inovaçãotecnológicanaproduçãodealimentaçãocoletiva.Florianópolis:Insular,1997. 

PROENÇA,R.P.C;SOUSA,A.A;VEIROS,M.B.;HERING,B.Qualidadenutricional 

esensorialnaproduçãoderefeições.Florianópolis:UFSC,2005. 

RAMOS,F.A.M.Manualparafuncionáriosnaáreadealimentaçãoetreinamentoparacopeirashospitalares.SãoPaul

o:Varela,2001. 

SAAD,E.G.ConsolidaçãodasleisdoTrabalho-comentada.SãoPaulo:LTM,1997. 

SILVAFILHO,R.Manualbásicoparaplanejamentoeprojetoderestaurantese 

cozinhasindustriais.SãoPaulo:Varela,1996. 

SILVAJr,E.A..Manualdecontrolehigiênico-sanitárioemalimentos.6ed. atualizada.SãoPaulo:Varela,2007 

VAZ,C.S.AlimentaçãodeColetividade:umaabordagemgerencial.Brasília,2002. 

 

Docente responsável: Ana Maria de Souza Pinto 

Docentes (carga horária prevista/ano):  

Ana Maria de Souza Pinto 

Daniel Henrique Bandoni 

Semíramis Martins Alvares Domene 

Sascha Habu 

Vanessa Dias Capriles 
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Veridiana Vera de Rosso 
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Nome do Componente Curricular (UC):Estágio em Nutrição Clinica 

Equivalência a módulo(s): Estágio Curricular Obrigatório em Nutrição Clínica 

Período/turno: integral 

Termo ou Série:7º e 8º termos 

Carga horária total: 320h 

 

Carga Horária p/ prática: 300 

 

Carga Horária p/ teórica: 20h 

Objetivos 

 

Geral: 

Capacitar o estudante a elaborar diagnósticos em nutrição, a planejar e implementar intervenção nutricional 

adequada para o tratamento e prevenção de doenças crônicas e agudas, tendo compreensão dos determinantes 

sociais, biológicos, psicológicos e culturais da doença e do estado nutricional, conscientizando-o de sua 

responsabilidade no tratamento do paciente hospitalizado. 

Específicos: 

1. Realizar avaliação e diagnóstico do estado nutricional; 

2. Adequar a intervenção nutricional às necessidades biológicas, clínicas e sócio-culturais; 

3. Acompanhar a evolução clínica e nutricional; 

4. Colaborar na implementação da terapia nutricional oral, enteral e parenteral; 

5. Realizar educação nutricional. 

Ementa 

Aprofundamento prático de técnicas de diagnóstico, educação e intervenção nutricional específicas do 

ambiente hospitalar. Acompanhamento e desenvolvimento clínico e nutricional de atividades de apoio aos 

nutricionistas na atenção de alta complexidade a indivíduos enfermos. 

Conteúdo Programático 
1. Conhecimento do organograma, subordinação técnica e administrativa da unidade hospitalar; 

2. Caracterização do tipo de serviço de distribuição das refeições aos pacientes; 
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3. Conhecimento dos setores de Nutrição e Dietética do hospital (cozinha geral e de dietas, lactário, unidade 

de dietas enterais, cozinha experimental, banco de leite, entre outros); 

4. Monitorização nutricional de pacientes internados nas diferentes enfermarias do hospital. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Atividades práticas e teóricas, discussões em grupo, casos clínicos, elaboração de anamnese, elaboração de 

projeto terapêutico. 

Recursos Instrucionais Necessários 

Computador, internet, livro texto bibliografia atualizada. 

 

Critérios de Avaliação 

Sistemática e contínua: 

- Instrumento de avaliação preenchido pelo preceptor do local de estágio (peso 3) e pelo docente superior 

(peso 4) 

- Relatório das atividades realizadas durante o estágio (peso 3) 

Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete inteiros) e que tiver freqüência igual ou 

superior a 85% da carga horária do ciclo de estágio. 

Bibliografia 

Básica: 

1. Dan L. Waitzberg. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica. Atheneu, 2004. 

2. Maria José de Carvalho Costa. Interpretação de Exames Bioquímicos para o Nutricionista - Atheneu, 2008. 

3. Aquino RC, Philippi ST. Nutrição clínica - Estudos de casos comentados. Ed. Manole, 2009, 394p.  

4. Maurice E. Shils, Moshe Shike, A Catharine Ross, Benjamin Caballero, Robert J. Cousins. Nutrição Moderna 

na saúde e na doença, 1994. 

Complementar: 

1. Lilian Cuppari. Guia de medicina ambulatorial e hospitalar UNIFESP-EPM. Nutrição clínica no adulto. 

Manole, 2007. 

2. Dan L. Waitzberg. Dieta, Nutrição e Câncer - 1ª edição. Atheneu, 2004. 

3. Dan L. Waitzberg e Maria Carolina Gonçalvez Dias. Guia Básica de Terapia Nutricional. Manual de Boas 

Práticas - 2ª edição. Atheneu, 2007. 
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4. Glorimar Rosa, Avany F Pereira, Claudia T. Bento, Eliane Lopes Rosado et al. Avaliação Nutricional do 

paciente Hospitalizado. Uma Abordagem Teórico-Prática. Guanabara Koogan, 2008. 

5. Lacerda, E M de Aquino. Práticas de nutrição pediátrica. São Paulo: Atheneu, 2008. 

6. Cuppari, L. Nutrição nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Manole, 2009. 

7. Michael J. Gibney. Nutrição e Metabolismo. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2007. 

8. Antonio Claudio Goulart Duarte. Avaliação Nutricional - Aspectos Clínicos e Laboratoriais. Atheneu, 2007. 

 

 

 

Docentes  

Cláudia Cristina Alves Pereira 

Luciana Pisani 

Patrícia Speridião 
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 8º Termo 

 

Nome do Componente Curricular (UC):Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II 

Equivalência a módulo(s): Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II 

Período/turno: integral 

Termo ou Série:8º termo 

Carga horária total: 80h 

 

Carga Horária p/ prática: 80 h 

 

Carga Horária p/ teórica: 

Objetivos 

Geral: 

Fornecer diretrizes e instrumentalizar os estudantes no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso 

de Nutrição. 

Específicos: 

- Vivência e oportunidade de desenvolver um trabalho de natureza acadêmico-profissional, que possa traduzir 

a articulação dos conhecimentos e práticas da nutrição durante a seqüência curricular, com o rigor da 

metodologia científica e atendendo aos princípios da ética em pesquisa; 

- Sistematizar os conhecimentos, seja sob a forma de problematização e encaminhamento de soluções para 

temas e questões relevantes à profissão, tanto do prisma acadêmico, como social, indo ao encontro do perfil do 

egresso do curso; 

- Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais 

e para a formação permanente. 

Ementa 

Investigação, fundamentação e desenvolvimento teórico do projeto do trabalho de conclusão de curso a partir 

de temas, projetos ou atividades, prévias ou atuais, realizadas pelo aluno, tais como monitoria, iniciação 

científica, extensão, entre outros. Levantamento de informações teóricas úteis para a realização do projeto na 

nutrição clínica, epidemiológica ou experimental e as demais áreas. 

Conteúdo Programático 
Normas para elaboração do trabalho de conclusão de curso; 
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Delineamento de pesquisa; 

Noções básicas de estatística; 

Ética em pesquisa. 

Metodologia de Ensino Utilizada 

Seminários. 

 

Recursos Instrucionais Necessários 

Sala de aula, computador, internet, livro texto bibliografia atualizada. 

 

Critérios de Avaliação 

O TCC deverá ser realizado de forma individual ou em dupla, não sendo permitida a composição de grupos para 

sua concretização. No início do semestre o aluno deve submeter o tema de seu TCC à Subcomissão de TCC para 

verificação da pertinência do tema na área de conhecimento do curso. O aluno durante o decorrer desta UC, 

sob orientação docente, deverá elaborar um projeto de TCC. Ao final desta UC o projeto deve ser entregue em 

formato impresso, juntamente com a declaração de freqüência do aluno aos encontros com seu orientador e a 

avaliação do docente orientador acerca da conduta pessoal e do domínio de habilidades e competências na 

elaboração do projeto de TCC. Para aprovação, o aluno deve obter média aritmética igual ou superior a 6 (seis). 

Bibliografia 

Básica: 

1. Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica – Elementos Essenciais. 4ed. Porto Alegre, Artmed, 2006. 

2. Medronho RA, Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL. Epidemiologia. São Paulo. Atheneu, 2009. 

3. Moraes IN, Amato ACM. Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo. Roca, 2007. 

4. Bensenor IM, Lotufo PA. Epidemiologia: abordagem prática. São Paulo: Sarvier, 2007. 

5. Gigante, Denise Petrucci; Kac, Gilberto; Sichieri, Rosely.  Epidemiologia nutricional. Atheneu, 2008. 

6. Barros AJP & Lehfeld NAS. Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas. 7. Petrópolis: Vozes, 1999. 

7. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa – 3 ed. – São Paulo: Atlas, 1991. 

Complementar: 

1. Greenberg RS, Daniels SR, Flanders WD, Eley JW, III Boring JR. Epidemiologia Clínica. 3ed. Porto Alegre, 

2005. 
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2. Hadad N. Metodologia de Estudos em Ciências da Saúde – São Paulo. Roca, 2004. 

3. Friedland DJ. Medicina Baseada em Evidências – Uma Estrutura para a Prática Clínica. Rio de Janeiro. 

Guanabara Koogan, 2001. 

4. Dawson B. & Trapp RG. Bioestatística Básica e Clínica. 3ª edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2003. 

5. DORIA FILHO, Ulysses. Introdução à bioestatística para simples mortais, Elsevier editora, 8ed, 2003. 

6. Luna SV. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 1996. 

7. Moraes Amato ACM. Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo. Roca, 2007. 

8. Oliveira PS. Caminhos de construção da pesquisa em ciências humanas. In Oliveira PS (Org.) Metodologia 

das ciências humanas. São Paulo: Editora Hucitec/Unesp, 1998. 

9. Hulley, Stephen B, Steven R. Cummings WS, Browner et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma Abordagem 

Epidemiológica. 2ª Ed. Editora: Artmed, 2003. 

 

 



 
 

Anexo 2. Matriz Curricular para os ingressantes 2015 e Matriz Curricular para os ingressantes a partir de 2016. 

MATRIZ CURRICULAR CURSO NUTRIÇÃO UNIFESP BS – INGRESSANTES ATÉ 2015 

Eixo  1º termo 2º termo 3º termo 4º termo 5º termo 6º termo 7º termo / 8º termo 

Eixo o Ser 
Humano em sua 
Dimensão 
Biológica 

Do Átomo à Célula - 
240h 

Módulo dos Tecidos aos 
Sistemas I -160h 

Módulo dos Tecidos 
aos Sistemas II - 200h 

Fundamentos Biológicos 
do Adoecimento Humano 
- 80h 

   

Fundamentos Biológicos 
do Adoecimento Humano 
II - 80h 

Eixo o Ser 
Humano e sua  
Inserção Social 

Indivíduo, Cultura e 
Sociedade - 60h 

Trabalho, Corpo e 
Significado - 60h 

A Constituição do 
Humano: 
Temporalidades, 
Relações e 
Aprendizagens - 60h 

Estigma, Preconceito, 
Direitos e Segurança 
Alimentar - 60h 

   

Eixo Trabalho 
em Saúde 

Saúde como 
Processo: Contextos, 
Concepções e 
Práticas I - 80h 

Saúde como Processo, 
Contextos: Concepções 
e Práticas II - 80h 

Prática Clínica 
Integrada: Análise de 
Demandas  e 
Necessidades em 
Saúde - 80h 

Clínica integrada: 
Atuação em Grupos 
Populacionais - 80h 

Metodologia de 
Pesquisa Científica - 
40h** 

Clínica integrada: 
Produção de Cuidado - 
80h** 

Estágio em Gestão de Alimentação 
Coletiva - 320h 
 

Eixo 
Aproximação a 
Prática 
Profissional 
Específica 

Alimentação 
Humana no Contexto 
Histórico Social - 60h 

Nutrição e Preparo dos 
Alimentos I - 80h 

Avaliação Nutricional: 
do Indivíduo ao 
Coletivo - 80h 

 Nutrição e Preparo de 
Alimentos III - 92h 

Gestão de 
Alimentação Coletiva 
- 120h 

Gestão de Alimentação 
Coletiva II - 120h 

Estágio em Nutrição Social - 320h 
 

O Nutricionista em 
seus diferentes 
cenários – 60h 

Ciência dos Alimentos I - 
60h 

Nutrição e Preparo dos 
Alimentos II - 80h 

Ciência dos Alimentos III - 
60h 
 

Nutrição no Ciclo da 
Vida I - 120h 

Nutrição no Ciclo da 
Vida III - 120h  

Estágio em Nutrição Clínica - 320h 

Ciência dos Alimentos 
II - 60h 

Nutrição no Ciclo da 
Vida II - 120h 

Nutrição no Ciclo da 
Vida IV - 120h 

 Práticas em Ciências 
dos Alimentos - 40h 

 Nutrição na Atividade 
Física - 40h 

Orientação de Trabalho de Conclusão de 
Curso II Nutrição - 80h 
 

Orientação de TCC - 
Trabalho de Conclusão 
de Curso - Nutrição I - 
40h 

Carga horária  500h 440h 560h 452h 440h 520h 1040 h 

         

Módulo Optativo Disponibilizado: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Básico - 30 h (não computadas na carga horária total) 

Atividades Complementares de Graduação – 200h 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3952h + ACG = 4152h 
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MATRIZ CURRICULAR CURSO NUTRIÇÃO UNIFESP BS –INGRESSANTES A PARTIR DE 2016 

Eixo  1º termo 2º termo 3º termo 4º termo 5º termo 6º termo 7º termo / 8º termo 

Eixo o Ser 

Humano em sua 

Dimensão 

Biológica 

Do Átomo à Célula I- 

160h 

Do Átomo à Célula II - 

80h 

Módulo dos Tecidos 

aos Sistemas I - 160h 

Módulo dos Tecidos aos 

Sistemas II - 140h 

 

Fundamentos 

Biológicos do 

Adoecimento Humano 

- 80h 

  

Controle de 

qualidade biológica 

de alimentos – 80 hs 

Introdução aos Tecidos 

e Sistemas - 40h 

Eixo o Ser 

Humano e sua  

Inserção Social 

Natureza, cultura e 

sociedade - 40h 

Capitalismo, trabalho e 

direitos - 80h 

Subjetividade, corpo e 

estigma - 40h 

Constituição do humano, 

políticas e marcadores 

sociais da diferença - 40h 

   

Eixo Trabalho 

em Saúde 

Condições de Vida e 

a produção social da 

saúde  - 40h 

Desigualdades sociais e 

Políticas de saúde no 

Brasil - 80h 

Encontro e produção 

de narrativas- 80h* 

Trabalho em equipe e 

práticas coletivas - 80h* 

Metodologia de 

Pesquisa Científica - 

40h** 

Clínica integrada: 

Produção de Cuidado 

- 80h** 

 

Eixo 

Aproximação a 

Prática 

Profissional do 

Nutricionista 

Alimentação: 

história, cultura e 

sociedade - 60h 

Nutrição e Preparo dos 

Alimentos I - 100h 

Nutrição e Preparo dos 

Alimentos II - 100h 

Recomendações 

Alimentares e Avaliação 

Nutricional – 60hs 

Gestão de Alimentação 

Coletiva II- 120h 

Gestão de 

Alimentação Coletiva 

III - 60h 

Estágio em Gestão de Alimentação 

Coletiva - 320h 

Ciência de Alimentos 

I – 80h 

Ciência de Alimentos II - 

60h 

Ciência de Alimentos 

III - 60h 

Gestão de Alimentação 

Coletiva I - 60h 

 

Nutrição Materno-

Infantil - 120h 

Nutrição da Criança e 

do Adolescente - 

120h  

Estágio em Nutrição Clínica - 320h 

Cuidado Nutricional do 

adulto e do idoso I - 

120h 

 

Cuidado Nutricional 

do adulto e do idoso 

II - 120h 

Estágio em Nutrição Social - 320h 

 Nutrição na 

Atividade Física - 60h 

Orientação de Trabalho de Conclusão de 

Curso II Nutrição - 80h 

 Orientação de TCC - 

Trabalho de 

Conclusão de Curso - 

Nutrição I - 40h 

Carga horária  460 440 440 380 480 480 1040 

         

Módulo Optativo Disponibilizado: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Básico - 30 h (não computadas na carga horária total) 

Atividades Complementares de Graduação – 200h 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3720h + ACG = 3920h 

 



 
 

Anexo 3. Normas do Trabalho de Conclusão (TCC) do Curso de Nutrição 

 

- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NUTRIÇÃO 
 

O Curso de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, seguindo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Regulamento das Atividades de Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, tem como 

requisito o desenvolvimento de TCC, sob orientação de um docente, como parte das atividades 

curriculares. 

 

- ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

Poderão ser orientadores de TCC todos os docentes da Universidade Federal de São Paulo – 

Campus Baixada Santista. Todos os docentes do eixo específico do curso de Nutrição deverão 

estar disponíveis para exercer o papel de orientador, e cada orientador assumirá a orientação 

de no máximo 4 alunos (trabalhos individuais) ou 2 duplas por turma do curso. Ficará a critério 

do docente o número de alunos que o mesmo assumirá como co-orientador, desde que não 

comprometa o desenvolvimento dos trabalhos que envolva sua orientação direta. 

A Subcomissão de TCC do Curso de Nutrição poderá, a partir da análise do número de alunos 

por orientador, verificar o excesso de orientações por docente e, sugerir a substituição de 

orientação, respeitando a especificidade e linhas de pesquisa dos docentes. Este fato deverá ter 

aprovação final da Comissão de Graduação do Curso de Nutrição. 

 

- MATRIZ CURRICULAR E UNIDADES CURRICULARES DO TCC 
 

O curso de Nutrição, assim como os demais cursos da Universidade Federal de São Paulo – 

Campus Baixada Santista entendem que o TCC pode ser desenvolvido em Unidade(s) 

Curricular(es) (UC) que ocorrem durante o curso, sendo que, no último ano, esta(s) UC(s) 

deve(m) compor a matriz curricular obrigatoriamente. 

A matriz curricular do Curso de Nutrição contempla duas UCs para o TCC, uma a ser realizada no 

sexto semestre e outra no último ano do curso. O aluno deverá estar regularmente matriculado 

e cumprir com os requisitos exigidos nas diferentes UCs de TCC. 

 

Unidade Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC I 

(UC: Nutrição – 6º Termo) 

No sexto semestre está prevista a UC TCC I - Nutrição, com carga horária de 40 horas. Esta carga 

horária deverá contemplar reuniões presenciais individuais do aluno (os) com seu orientador e 
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encontros coletivos nos quais os alunos receberão orientação quanto a Regulamentação Geral, 

Normas Específicas do TCC do Curso de Nutrição e informações técnico-científicas que os 

direcione no desenvolvimento deste trabalho. 

Nesta UC os docentes do eixo específico serão convidados a apresentar suas linhas de pesquisa 

e na impossibilidade do docente comparecer à apresentação, o mesmo comunicará à 

Subcomissão de TCC em Nutrição que se responsabilizará por apresentar aos alunos as linhas de 

pesquisa do docente. 

Ainda neste módulo será realizado um levantamento deinformações juntamente aos alunos e 

orientadores para identificar quais alunos já possuem atividades prévias ou atuais, na área de 

conhecimento específico do curso, tais como monitoria, iniciação científica, extensão, entre 

outras atividades que possam ser direcionadas ao TCC. 

O aluno durante o decorrer desta UC, sob orientação docente, deverá elaborar um projeto de 

TCC, que deverá ser formatado seguindo as normas vigentes para trabalhos científicos da ABNT 

no 14724 de 2011. 

O projeto deverá constar dos seguintes itens: Capa; Resumo e palavras-chave; Introdução; 

Justificativa; Objetivo geral e objetivos específicos; Casuística e métodos (no caso de pesquisa 

com seres humanos) ou Material e métodos (nos demais casos); Cronograma de 

desenvolvimento; Referências. 

Serão aceitos como TCC trabalhos originais de natureza clínica, epidemiológica ou experimental 

e de revisão simples ou sistemática. 

Ao final da UC de TCC I o aluno e seu orientador deverão encaminhar à Subcomissão de TCC,carta 

de apresentação do projeto de TCC juntamente com a declaração das horas cumpridas na 

orientação, a qual deve ser igual a 40 horas. A nota final será divulgada pela Subcomissão de 

TCC do Curso de Nutrição após receber os seguintes documentos: Projeto de TCC; Declaração 

de frequência do(s) aluno(s) aos encontros de orientação . Para aprovação, o aluno deve obter 

média aritmética igual ou superior a 6 (seis inteiros). 

O aluno poderá ser reprovado em caso de solicitação do docente orientador por falta de conduta 

ética e moral e compromisso referente às atividades propostas,bem como o não cumprimento 

das exigências das Normas Específicas de TCC do Curso de Nutrição ou do Regulamento das 

Atividades de TCC da Unifesp-BS. As decisões de reprovação deverão ser discutidas e aprovadas 

pela Subcomissão de TCC de Nutrição e Comissão de Curso de Nutrição. 

O prazo para a entrega dos documentos acima citados será definido pela Subcomissão de TCC, 

conforme o calendário escolar e prazos estabelecidos pelo Programa de Graduação (PROGRAD 

– Pró-reitoria de Graduação), pela Secretaria Universitária do Campus Baixada Santista e 

posteriormente, com aprovação final da Comissão de Graduação do Curso. 

 

Unidade Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC II 
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(UC: Nutrição –8º Termo) 

No último ano, 8º termo, o aluno terá na matriz curricular a UC de TCC II - Nutrição, com carga 

horária de 80h. Esta carga horária será, em sua totalidade, destinada a momentos de orientação 

individual do(s) aluno(s) com seu orientador.Ao final da UC de TCC II, o aluno e seu orientador 

deverão encaminhar à Subcomissão de TCC uma declaração das 80 horas cumpridas referente 

às orientações que ocorreram ao longo do desenvolvimento do TCC II.Nesta UC de TCC II será 

exigida a redação de um artigo científico e a apresentação pública do TCC. 

Todos os projetos devem referir aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UNIFESP. 

 

Do Artigo Científico 

Caso o aluno tenha publicado um artigo original ou de revisão (comunicação científica ou 

sistemática) com os dados do TCC em uma revista científica indexada, ele poderá apresentá-lo 

como parte da conclusão do TCC. 

Para os alunos que não tenham publicado um artigo com tais dados em uma revista científica 

indexada, ele deve preparar um artigo, seguindo as normas de publicação da Revista Nutrire, da 

Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. O aluno não será obrigado a submeter seu 

artigo à Revista, ele apenas deve entregá-lo à Subcomissão de TCC como parte da conclusão do 

TCC II. Caso o aluno queira de fato publicar o artigo, ele deverá ter anuência do professor 

orientador, que deverá ser co-autor do artigo.No caso de que o TCC tenha sido publicado, será 

necessário apresentar em anexo as normas de publicação da revista na qual o artigo foi 

publicado. 

 

Da Apresentação Pública 

A apresentação pública deverá ser feita em um evento acadêmico que será promovido pelo 

Curso de Nutrição para fins de Conclusão e Avaliação do TCC, conforme normas específicas 

estabelecidas pela Comissão Curricular do Curso. 

A apresentação pública do TCC pelo(s) aluno(s) será em power point perante uma banca 

examinadora composta por dois docentes que poderão ser do eixo específico, de outro curso ou 

dos demais eixos do Campus Baixada Santista, ou ainda de docentes de outros Campi ou 

Universidades. A dinâmica da apresentação terá um tempo previsto para apresentação do TCC 

pelo aluno, arguüição pelos membros da banca e respostas do aluno às arguiüições. 

Para os professores externos convidados a participar como membros da Banca Examinadora 

ficará a cargo próprio assumir as despesas de transporte e estada se for necessário, sendo a 

instituição isenta de responsabilidade no que se refere a este item.Quando da designação da 

banca examinadora, também deve ser indicado um membro suplente, encarregado de substituir 

qualquer um dos titulares em caso de impedimento.A Subcomissão de TCC se responsabilizará 
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por estabelecer e divulgar aos alunos, orientadores e membros da banca examinadora a data, 

horário e local da apresentação pública. 

A avaliação da apresentação pública será feita pelos docentes examinadores, por meio de 

formulário específico, após o encerramento da etapa de respostas à arguüição. Para se obter 

uma nota única, será realizada média aritmética das notas individuais dos dois docentes 

examinadores. 

 

Avaliação Final da UC de TCC II - Nutrição 

A nota final será divulgada pela Subcomissão de TCC do Curso de Nutrição a partir da média das 

notas obtidas na avaliação da apresentação pública e da avaliação que será realizada pelo 

próprio docente orientador, com base em suas competências, habilidades e conduta pessoal, 

como ética, iniciativa, compromisso e desempenho global referente ao desenvolvimento do 

TCC. Para aprovação, o aluno deve obter média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis inteiros). 

O aluno pode ser reprovado em caso de solicitação do docente orientador por falta de conduta 

ética e moral e assiduidade referente às atividades propostas, e o não cumprimento das 

exigências das Normas Específicas de TCC do Curso de Nutrição ou do Regulamento das 

Atividades de TCC da Unifesp-BS. As decisões de reprovação deverão ser discutidas e aprovadas 

pela Subcomissão de TCC de Nutrição e Comissão de Curso de Nutrição. 

 

Documentos Exigidos para a Conclusão da UC de TCC II  

(1) Capa 

(2) Carta de apresentação 

(3) Declaração de carga horária do docente orientador com a nota de avaliação 

(4) Artigo científico (conforme normas da revista Nutrire, em português ou inglês) 

(5) (Opcional) Resumos e/ou certificados de apresentação em congressos dos dados do TCC. 

 

Todos esse material deve ser encadernado, devidamente identificado, assinado e entregue à 

Subcomissão de TCC, ao final da apresentação. 

 

 

Das disposições transitórias e finais 
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Os casos omissos serão encaminhados e resolvidos pelo Coordenador da Subcomissão de TCC 

do Curso de Nutrição, em articulação com a Subcomissão de TCC de Nutrição e a Comissão do 

Curso de Graduação em Nutrição. 

 

O presente regulamento entrará em vigor após sua aprovação pela Comissão do Curso de 

Graduação em Nutrição. 

 

 

Santos, 10 de outubro de 2013. 

Subcomissão de TCC 
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Anexo 4. Normas das Atividades Complementares do Curso de Nutrição 

A Comissão do Curso de Graduação em Nutrição (CCGN) , no uso de suas atribuições e 

atendendo às orientações do Parecer n º CNE/CES nº5 de 7 de setembro de 2001 resolve: 

 

I - Para integralização curricular, os alunos deverão totalizar 200 horas em Atividades 

Complementares de Graduação (ACG); 

II - Para ter suas atividades registradas como Atividades Complementares de Graduação (ACG), 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Nutrição, o(a) aluno(a) deverá: 

1. Integralizar a equivalência de 200 horas realiza das ao longo do Curso.  
2. O aluno deverá encaminhar à Secretaria de Graduação, o conjunto de documentos 

comprobatórios e solicitação para abertura de processo de validação  e inclusão das 
atividades complementares em seu histórico escolar, de acordo com o calendário oficial 
da Universidade. 

3. Para o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante em ACG de 
estudos e práticas supervisionadas ou independentes, estabelece-se a seguinte 
equivalência: 

 

   

Atividades Complementares de % CHT Numero máximo de horas 

Graduação até  

a.  Bolsista remunerado ou voluntário de 50% Até 100 h 

monitoria acadêmicada UNIFESP com o   

devido registro na PROGRAD.   

b.  Bolsista remunerado ou voluntário de iniciação   
científica universitária 

UNIFESP  com  o  devido  registro  na 

PROGRAD. 

50% 

 

 

Até 100 h 

 

 

c.  Bolsista remunerado ou voluntário de 50% Até 100 h 

extensão universitária da UNIFESP com   

o devido registro na PROEXT.    

   

d.  Bolsista remunerado ou voluntário do 50% Até 100 hh 
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Programa Educação Tutorial (PET), e/ou   

do programa de Bolsa Trabalho, no âmbito   

da UNIFESP.    

   

e.  Participação em Grupos de Estudos e 25% Até 50 h 

Núcleos de Pesquisa organizados por   

Docentes da UNIFESP, com freqüência e   

aproveitamento comprovados.    

    

f.  Participação em comissão  25% Até 50 h 

organizadora de eventos científicos, de   

extensão, esportivos e/ou culturais.    

    

g.  Participação em cursos, eventos  25% Considerar carga horária do 

esportivos e culturais, com freqüência e  certificado ou na ausência 

aproveitamento comprovados.   dessa informação, considerar 

   o local de realização: 

   Local: até 12 h (6% CHT) 

   Nacional até 20 h (10%CHT) 

   Internacional até 30h (15% 

   

CHT)  

Até 50h 

    

h.  Participação em congressos,  25% Até 50 h 

simpósios e afins  (encontros, jornadas,   

semanas acadêmicas, campanhas, e fóruns) 

sem apresentação de trabalhos, com 
   



  

197 
 

freqüência e aproveitamento comprovados. 

    

i. Apresentação de trabalhos  em 25% 10h por apresentação 

eventos de natureza acadêmica (não  Até 50 h 

cumulativos aos créditos computados nos   

itens a, b, c, d, quando se tratar de   

eventos realizados no âmbito da   

UNIFESP).   

    

j. Publicação  de livros, capítulos de 25% Para cada publicação: 25h 

livros e em periódicos científicos  Até 50 h 

   

   

k. Módulos optativos  não pertencentes 50% Até 100 h 

ao curso de matrícula de origem do aluno,   

com freqüência e aproveitamento   

comprovados*.   

   

l. Estágios supervisionados, quando 25% Até 50 h 

excedentes ao número de horas   

mínimas exigidas para integralização   

curricular, com freqüência e   

aproveitamento comprovados.   

   

m. Participação em intercâmbio 25% Até 50 h 

Acadêmico para o Brasil ou exterior, em   
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Instituições conveniadas com a UNIFESP.   

n. Representação discente  junto aos órgãos 
colegiados da UNIFESP e representação da UNIFESP, 
com, no mínimo, 75% de participação efetiva. 

25% Até 50 h 

o. Cursos e intercâmbio de idiomas, e outros cursos 
de capacitação profissional(ex: informática, cursos de 
extensão). 25% Até 50 h 

p. Visitas técnicas não programadas na 

grade curricular.   25% 

Cada visita: 05 horas 

Até 50 h 

 

III - O número total de horas de ACG, concedidas pela Comissão de Curso, constará no Histórico 

Escolar. 

IV - Os casos não previstos nesta resolução serão avaliados pela CCGN. 

V- Para a validação e comprovação das horas de atividade complementar: A atribuição das horas 

das atividades complementares no semestre ocorrerá mediante Solicitação de Reconhecimento 

das Atividades Complementares e entrega dos documentos comprobatórios, como descrito 

abaixo:  

1. Cópia de certificados emitidos por organizações promotoras de atividades, cursos e 

eventos, etc sejam eles da UNIFESP (pesquisa, extensão ou monitoria) sejam de outras 

organizações, em papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com assinatura do 

responsável e respectiva carga horária do evento e, quando pertinente, nome do professor.  

2. Relatórios  validados por professores de módulos e eixos; 

3. Declarações e documentos emitidos por grupos de pesquisa; organizações universitárias 

e profissionais; cópias de trabalhos publicados. 

A Comissão de Curso é responsável pelo estabelecimento de critérios e validação da carga 

horária das ACG. 
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Anexo 5. Pesquisa Bienal com Egressos Nutrição/UNIFESP - 2014 
NDE – Nutrição - Turmas 2006, 2007 e 2008 

Formulário de coleta de dados 

 

1. Ano de formatura:  

 2009 

 2010 

 2011  

 

2. Cidade em que residia antes de ingressar na UNIFESP:  

 

3. Cidade em que atua profissionalmente:  

 

4. Durante sua graduação em Nutrição na UNIFESP, você realizou:  

 

 Iniciação Científica  Com bolsa     Sem bolsa 

 Monitoria  Com bolsa     Sem bolsa 

 Extensão  Com bolsa     Sem bolsa 

 Não realizei nenhuma destas atividades 

 Recebi bolsa permanência ou outro tipo de apoio para permanência 

 

 
5. Ao finalizar o curso de Nutrição na UNIFESP, ingressou em algum curso de pós-graduação? 

 Nenhum(a) 

 Aprimoramento 

 Especialização 

 Residência  

 Mestrado Profissionalizante 

 Mestrado Acadêmico 

 Doutorado Direto 

 

6. Se você atua na área de Nutrição, por favor, responda ao questionário a seguir; caso não atue 

em qualquer das áreas da Nutrição, por favor, registre brevemente a razão pela qual não atua na 

área de sua formação:  
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7.  Por favor indique em que área está atuando:  

 Nutrição Social 

 Alimentação Coletiva 

 Alimentação Escolar 

 Nutrição Clínica 

 Esportes 

 Ensino  

 Pesquisa 

 Marketing 

 Indústria e/ou comércio de Alimentos 

 Outra área de atuação: ___________________ Qual?_____________________________ 

 

 

8. Com base em sua vivência profissional, como você avalia sua inserção como nutricionista no 

mundo do trabalho (avanços e limites) e suas relações com a formação recebida. 

 

 

 

 

 

 

Para as respostas a seguir, por favor assinale com um “X” no julgamento que melhor corresponde 

à sua percepção sobre cada uma das asserções.  

 

  

 
Asserção 

concordo 

totalmente 

concordo 

parcialmente 

discordo 

parcialmente 

discordo 

totalmente 

9 Recebi formação adequada do ponto 

de vista técnico durante a graduação 
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10 Pretendo trabalhar em outra área da 

nutrição 

    

11 Os critérios de avaliação adotados 

pelo eixo “O ser humano e sua 

inserção social – Eixo IS”foram 

adequados 

    

12 O curso desenvolveu minha 

habilidade em trabalhar 

interdisciplinarmente 

    

13 As estratégias pedagógicas adotadas 

pelo eixo “Aproximação à prática 

específica do nutricionista – Eixo 

Específico” foram adequadas ao 

aprendizado 

    

14 Tive dificuldade em conseguir meu 

primeiro trabalho como nutricionista  

    

15 As estratégias pedagógicas adotadas 

pelo “O ser humano em sua dimensão 

biológica – Eixo BIO” foram 

adequadas ao aprendizado 

    

16 O curso permitiu que eu 

desenvolvesse a visão de 

integralidade no cuidado à saúde dos 

indivíduos 

    

17 Os conteúdos tratados no eixo 

“Aproximação à prática específica do 

nutricionista – Eixo Específico” foram 

suficientes para minha atuação 

profissional 

    

18 A formação que recebi me preparou 

adequadamente para o trabalho em 

minha área de atuação 

    

19 Sinto necessidade de fazer um curso 

de especialização para melhorar 

minha atuação profissional 

    

20 Os conteúdos tratados no eixo “O ser 

humano e sua inserção social – Eixo 
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IS” foram suficientes para minha 

atuação profissional 

21 Estou satisfeito com minha área de 

atuação no que se refere à natureza 

do trabalho 

    

22 Eu recomendaria a um estudante 

interessado em Nutrição que 

estudasse na UNIFESP 

    

23 Recebi formação adequada do ponto 

de vista ético durante a graduação 

    

24 Os conteúdos tratados no eixo 

“Trabalho em saúde – Eixo TS” foram 

suficientes para minha atuação 

profissional 

    

25 Considero o tempo de duração do 

Curso adequado 

    

26 Atuo na área em que pretendo 

construir minha carreira 

    

27 As estratégias pedagógicas adotadas 

pelo eixo “O ser humano e sua 

inserção social – Eixo IS” foram 

adequadas ao aprendizado 

    

28 Recebo remuneração compatível com 

o investimento que fiz enquanto 

estudante e profissional 

    

29 As estratégias pedagógicas adotadas 

pelo eixo “Trabalho em saúde – Eixo 

TS” foram adequadas ao aprendizado 

    

30 Recebi formação adequada do ponto 

de vista humanístico durante a 

graduação 

    

31 Considero adequada a oferta do 

Curso em tempo integral 

    

32 Recebi formação adequada para me 

posicionar criticamente para a 
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construção do bem comum à 

sociedade por meio da participação 

ativa na efetivação do Direito 

Humano à Alimentação Adequada – 

DHAA. 

33 Os critérios de avaliação adotados 

pelo eixo “O ser humano em sua 

dimensão biológica – Eixo BIO” foram 

adequados 

    

34 O mercado de trabalho em minha 

área valoriza o perfil do egresso da 

UNIFESP 

    

35 Os critérios de avaliação adotados 

pelo eixo “Trabalho em saúde – Eixo 

TS” foram adequados 

    

36 O curso favoreceu o desenvolvimento 

de minha habilidade de trabalho em 

equipe 

    

37 Pretendo continuar trabalhando 

nesta área da nutrição 

    

38 A organização do Curso em módulos e  

eixos é adequada 

    

39 Tive dificuldade em conseguir meu 

primeiro trabalho como nutricionista  

    

40 Os conteúdos tratados no eixo “O ser 

humano em sua dimensão biológica – 

Eixo BIO” foram suficientes para 

minha atuação profissional 

    

41 As atividades realizadas nos eixos 

comuns consideraram o perfil do 

nutricionista 

    

42 A formação que recebi me preparou 

adequadamente para o trabalho em 

minha área de atuação 

    

43 Os critérios de avaliação adotados 

pelo eixo “Aproximação à prática 
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específica do nutricionista – Eixo 

Específico”foram adequados 

44 Pretendo abandonar a nutrição      

 

43. Para terminar, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre as condições de oferta do curso. Por 

favor, diga se tem alguma sugestão ou crítica que possa contribuir para o aperfeiçoamento do 

Curso de Nutrição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


