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1. APRESENTAÇÃO
1.1.

Histórico da UFMT
A Universidade Federal de Mato Grosso está localizada no Estado de Mato Grosso, que

ocupa estratégica posição geopolítica em relação às Américas e é o centro da América do Sul e
Portal da Amazônia. Com uma população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes e 145
municípios, Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, com área de 901,4 mil
2

km , representando 10,55% do território nacional.
A Universidade Federal de Mato Grosso foi criada em 10 de dezembro de 1970 através
da Lei nº 5.647 e desde a sua implantação tem procurado contribuir efetivamente com o
desenvolvimento regional, atuando nas áreas de ensino de graduação, pesquisa, ensino de pósgraduação e extensão, mantendo os campi de Cuiabá, Rondonópolis, Médio Araguaia (Barra do
Garças/Pontal do Araguaia) e Sinop, além de forte presença nas demais regiões de Mato Grosso,
com projetos de interiorização no âmbito do ensino de graduação e pós-graduação: licenciaturas
parceladas, turmas especiais e ensino à distância, mestrados, sempre em parceria com os governos
federal, estadual e municipal.
Após meados da década de 90, Mato Grosso tem se destacado no cenário nacional
como o maior produtor de grãos, fibras e carnes do Brasil, notabilizando-se como o estado de maior
crescimento econômico entre todas as unidades da Federação. A diversidade de ecossistemas e o
seu posicionamento geográfico abrem um leque de oportunidades de investimentos na agricultura,
indústria metal-mecânica, pecuária, agroindústria, turismo e infra-estrutura. A despeito do crescimento
econômico e competitividade agrícola, a região central do país defronta-se ainda com a necessidade
premente de aumento da escolaridade média de sua população, de melhoria na área da saúde e
consolidação da infra-estrutura de transportes e saneamento, de redução das desigualdades sociais e
regionais e de preservação ambiental, sob pena de comprometer a auto-sustentabilidade econômicosocial pretendida pela sociedade local.
A Universidade Federal de Mato Grosso coloca-se como parceira estratégica das redes
de alianças comprometidas com a sustentabilidade ambiental-econômico-social e política do
desenvolvimento regional. Isto porque, assenta-se fortemente na construção do conhecimento
científico, no fomento de novas idéias, na inovação tecnológica, nas soluções inovadoras e na
formação de quadros profissionais de qualidade colocados a serviço da sociedade.

1.2.

Histórico da Faculdade de Nutrição
A Universidade Federal de Mato Grosso exerceu papel fundamental, na década de

setenta, na implementação e sustentação da divisão do Estado de Mato Grosso que ocorreria em
1977, principalmente no que se refere à preparação e adequação da formação profissional para o
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estado, conduzindo e orientado a implantação de cursos que oferecessem suporte técnico para
desenvolvimento e crescimento.
À área da saúde foi dada atenção especial devido ao grande déficit de profissionais no
estado e necessidade de organização administrativa dos hospitais, através do processo de
implantação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, que obedeceu a um crescimento gradual
e programático, originado na implementação dos cursos de Enfermagem (1976), Nutrição (1978) e
Medicina (1970) como suporte técnico e científico para organização e crescimento dos serviços de
saúde. Assim, a Universidade Federal de Mato Grosso, aderindo ao Projeto Novas Metodologias
Aplicáveis ao Ensino Superior do então Ministério da Educação e Cultura, Sub-Projeto Ensino
Integrado, criou os Cursos de Enfermagem e Nutrição e posteriormente no Curso de Medicina.
Em agosto de 1978 foi criado o Departamento de Nutrição como parte do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, onde os primeiros profissionais foram responsáveis pela criação do
Curso de Nutrição e a organização administrativa da área.
Com a reforma administrativa da UFMT, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde foi
desmembrado em duas faculdades, a Faculdade de Ciências Médicas (FCM), responsável pelo
Curso de Medicina e a Faculdade de Enfermagem e Nutrição (FEN), responsável pelos Cursos de
Enfermagem e de Nutrição.
Em 1992/1993 foram encaminhadas as primeiras solicitações de criação da Faculdade
de Nutrição. O CONSUNI, em reunião realizada em 04/08/1993 decidiu aprovar a criação do Instituto
de Nutrição da UFMT, porém, por não haver capacidade financeira suficiente para a sua criação, a
solicitação foi sobrestada até a realização do processo de reorganização administrativa institucional
(Resolução CD 03/99).
Com a deflagração do processo Estatuinte da UFMT pelo CONSUNI em 2003, aliado ao
desenvolvimento das áreas que compunham a FEN, o anseio da separação das faculdades foi
retomado, sendo realizado um plebiscito em setembro de 2003 em que 99% dos servidores técnicoadministrativos, docentes e discentes apoiaram a implantação das duas faculdades.
Com o adiamento do processo Estatuinte frustrou esta expectativa, entretanto um grupo
de trabalho composto por docentes e técnicos administrativos da FEN renovou a proposta
viabilizando recursos financeiros para a criação das duas faculdades através da redução dos
departamentos de 5 para 2.
Em 2004, através da Resolução CD nº 50 de 31 de maio de 2004, foi criada a Faculdade
de Nutrição, composta por um Departamento de Alimentos e Nutrição e a Coordenação de Ensino de
Graduação em Nutrição. Posteriormente, foram criadas a Coordenação de Ensino de Pós-Graduação
(2007) com a implantação do Mestrado em Biociências e a Coordenação de Ensino de Graduação
em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2009).
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PERFIL INSTITUCIONAL
1.3.

Missão da Faculdade de Nutrição

“Garantir a formação de profissionais e a produção de conhecimento científico no campo da
alimentação e nutrição, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à melhoria da qualidade de
vida da população brasileira”.

1.4.

Objetivos e Metas da Faculdade De Nutrição

1) Ampliar a oferta e melhorar a qualidade de ensino de graduação e pós-graduação.
Metas


Implementação do novo Projeto Político-Pedagógico do curso de graduação em Nutrição no
ano de 2010, adequando-o as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Nutrição



Ampliação das vagas anuais do Curso de graduação em Nutrição em 50%.



Ampliação das bolsas de apoio às atividades acadêmicas dos alunos de pós-graduação e
graduação.



Oferecer anualmente um curso lato sensu.



Reforçar as áreas de concentração do Mestrado em Biociências

2) Ampliar a articulação com a sociedade e contribuir com o desenvolvimento regional:
Metas


Implantar um centro de treinamento para os profissionais da área de alimentação e Nutrição.



Implementar e divulgar o programa de análise de alimentos para a comunidade.



Consolidar os laboratórios de análises de alimentos até 2006.



Integrar a FANUT com a rede básica de saúde.



Implementar programas e projetos de extensão.



Participar do planejamento e implantação da área de Alimentação e Nutrição na rede
hospitalar da UFMT.

3) Fortalecer e ampliar a produção científica:
Metas


Fortalecer e ampliar a produção científica



Aumentar em 2 (dois) o número de grupos de pesquisa registrados na base do CNPq.



Divulgar os resultados das pesquisas através de fóruns e eventos científicos.



Estimular a publicação de pelo menos um artigo científico por docente por ano.

4) Melhoria da Ambiência Universitária:
Metas:


Estimular a realização de pelo menos 2 eventos científicos e/ou culturais por ano.
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Disponibilizar equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de alunos.



Construir um auditório com capacidade para 100 pessoas para a FANUT.



Reivindicar programas de qualidade de vida que atendam às necessidades do corpo social da
FANUT.



Criar um espaço de convivência para os alunos na área verde interna do CCBS I.



Promover a integração das diversas áreas da FANUT.

5) Modernizar a Gestão
Metas:


Informatizar os procedimentos acadêmicos administrativos da FANUT.



Atualização do regimento Interno da FANUT



Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2015.



Manter atualizado o site da FANUT.
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Avaliação do Cumprimento das Metas do PDI 2005/2010
Objetivo 1:
Ampliar a oferta e melhorar a qualidade do ensino de graduação e de pós-graduação
Objetivos da unidade
1. Ampliar o número
vagas
do
curso
graduação em Nutrição.

Metas
Avaliação em relação ao cumprimento das metas
de Ampliar a oferta de vagas do curso de Alcançado:
de Nutrição em 25% até 2010.
- 2008 e 2009 - com o início do projeto de inclusão indígena foram disponibilizadas
duas vagas anuais, além das vagas regulares, com ingresso previsto até 2010;
- com o novo Projeto Político Pedagógico a ser aprovado em 2010 e implantado a
partir de 2011, o número de vagas regulares aumentará 50% (de 40 para 60
anualmente).
Renovar e ampliar em 200% o acervo Parcialmente alcançado:
bibliográfico até o ano de 2010.
- Anualmente temos encaminhado a solicitação de livros para a Biblioteca Central,
o que, para prejuízo dos alunos, não vem sendo atendido completamente. Na
última atualização do acervo constatamos que alguns títulos foram adquiridos e
refizemos a listagem a ser encaminhada em 2010.
Ampliar em 100% as bolsas de apoio às
atividades acadêmicas dos alunos de pósgraduação e graduação da FANUT até o
ano de 2010.

Alcançado:
- Houve ampliação do número de bolsas monitoria, sendo que em 2010 serão
disponibilizadas 7 bolsas remuneradas e 7 voluntárias para atendimento a 13
disciplinas;
- A disponibilização de bolsistas de projetos de extensão também foi
significativamente aumentada junto com o número de projetos.
- O número de bolsistas PIBIC remunerado também aumentou, com incentivo
também para o voluntariado.
- Com o início do Curso de Pós-Graduação em nível de mestrado, todos os alunos
de 2009 foram contemplados com bolsas financiadas pela CAPES e pela
FAPEMAT.

Ajustar o Projeto Político-Pedagógico do Alcançado em 2010:
curso de graduação em Nutrição as novas - As discussões sobre a reestruturação do PPP do Curso de Nutrição iniciaram-se
diretrizes curriculares até o ano de 2006.
em 2009, com encontros internos e nacionais em que se discutiu a formação do
Nutricionista. Essas discussões necessitaram da autoavaliaçãoautoavaliação do
projeto atual e também de analise do contexto nacional, em que se identificou a
direção da formação dos profissionais da área da saúde para Políticas Públicas de
10
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Saúde e também uma visão para o contexto interno em que a UFMT aponta para
o direcionamento da reestruturação de todos os cursos de graduação. Esses
foram fatores que levaram a Coordenação de Curso de Nutrição junto ao Grupo de
Trabalho, a prorrogar as discussões prevendo sua finalização e encaminhamento
da nova matriz curricular em maio de 2010.
- Apesar de estarmos prevendo modificações na matriz curricular apenas no
projeto a ser implantado em 2011, o Colegiado de Curso atendendo as
orientações da PROEG sobre a participação do Curso no ENADE 2010 e a
necessidade de atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Nutrição, realizou adequações na matriz curricular atual, incluindo os
regulamentos para Atividades Complementares, Trabalho de Graduação e de
Estágios não obrigatórios.
Recompor o quadro funcional da FANUT Alcançado parcialmente:
até o ano de 2006.
- o quadro de docentes do curso de Nutrição foi aumentado de 30 para 33
professores em 2008 com o objetivo de atender às necessidades da graduação e
da pós-graduação. As aposentadorias foram repostas através de concurso público.
- o quadro de servidores técnico-administrativos lotados nos laboratórios não foi
recomposto, continuando com um déficit de 1 nutricionista (nível superior) e um
técnico (nível médio). Necessitamos ainda de um técnico para supervisionar o
Laboratório de Informática. Atualmente está sendo supervisionado por uma
copeira do RU que já entrou com o pedido de aposentadoria.
- somente em 2009 foi completado o quadro da secretaria da FANUT com
servidores efetivos. Esclarecemos que dos 4 servidores 3 são funcionários alunos,
com atividade no período vespertino e noturno, o que dificulta o atendimento
principalmente na parte da manhã.
- com o início do Curso de CTA em 2009 foram contratados até o momento 05
docentes com previsão de mais 03 em 2010 e até completar o quadro de 17
professores necessários para o desenvolvimento do curso. Foram encaminhados
dois servidores técnico-administrativos efetivos, sendo um para atender à
secretaria (servidor aluno com atividade no período noturno e aos sábados) e
outro para os laboratórios.
2. Criar
o
curso
de Implantar o curso de Tecnólogo de Alcançado:
Tecnólogo em Controle de Alimentos com 30 vagas no período - A partir de agosto de 2009 teve início o Curso de graduação em Ciência e
Qualidade de Alimentos.
noturno até 2010.
Tecnologia de Alimentos, com 30 vagas semestrais, totalizando 60 vagas anuais
no período noturno. Esclarecemos que por orientação da PROEG, a proposta de
11
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curso tecnológico foi alterada para bacharelado.
De acordo com a Resolução CNE/CES n.° 02, de 18 de junho de 2007, o Curso
de Ciência e Tecnologia de Alimentos tem limite mínimo para integralização de
quatro anos, estruturado em regime semestral, com duração de 08 semestres,
totalizando uma carga horária de 3.064 horas, a serem cumpridas em disciplinas
teórico-práticas, estágio supervisionado e trabalho de diplomação.
3. Expandir o ensino de pós- Oferecer anualmente um curso lato sensu. Alcançado:
graduação na FANUT.
- 2004/2005: Curso de Especialização em Nutrição Hospitalar
- 2006/2008: Curso de Especialização em Nutrição Clínica
- 2007/2009: Curso de Especialização em Alimentação Coletiva e Segurança
Alimentar
- 2010/2011: Curso de Especialização em Nutrição Clínica
- 2010: implantação da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Adulto
e do Idoso com duas vagas anuais para profissionais nutricionistas.
Criar um curso stricto sensu em nível de
Mestrado até 2008.

Alcançado:
O Curso de Mestrado em Biociências, da Faculdade de Nutrição da Universidade
Federal de Mato Grosso foi aprovado pelo CONSEPE em 29 de março de 2007,
através da Resolução nº 17/2007 e recomendado pelo Conselho Técnico
Científico da CAPES/MEC em 25 de Julho de 2007 para entrar em funcionamento
no primeiro semestre de 2008. Atualmente congrega 15 (quinze) docentes
permanentes, distribuídos em três linhas de pesquisa, metabolismo e transdução
de sinais, epidemiologia nutricional e nutrição, exercício, rendimento físico e
doenças metabólicas, com a participação de 36 mestrandos.

Estimular a publicação de pelo menos um Alcançado parcialmente:
artigo científico por docente por ano.
- Docentes participantes da Pós-Graduação vem mantendo uma média de dois ou
mais artigos publicados por ano.
- Docentes doutores não participantes da pós-graduação vem sendo incentivados
a publicar artigos científicos, quase todos publicando pelo menos um artigo por
ano.
- A publicação de livros e capítulos de livros também foi estimulada, principalmente
na área de Nutrição Clínica e Ciência dos Alimentos.
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Objetivo 2:
Fortalecer o processo de inclusão social.
Objetivos da unidade
Metas
Avaliação em relação ao cumprimento das metas
1. Implementar
os Ampliar em 20% os programas e projetos Alcançado:
programas e projetos de de extensão da FANUT até o ano de 2010. - Além do aumento do número de programas e projetos de extensão observados
extensão da FANUT.
no período estes também tiveram maior alcance na comunidade, com participação
de bolsistas.
- 2003 – PROEXT – Programa de apoio a segurança alimentar e combate ao
desperdício
- 2008 - Programa de extensão CARDIO-UFMT por iniciativa de docentes da
FANUT em parceria com a CABES, FEF, FAEN e apoio da PROCEV. Além do
Programa, existem outros 3 projetos de extensão com bolsistas cadastrados e em
andamento nesta área.
- 2006, 2007 e 2009 - Programa PEC-G: o Curso de Nutrição participou com a
disponibilização de 1 sobrevaga por ano.
- 2008 e 2009 – Programa de Inclusão Indígena (PROIND): o Curso de Nutrição
participou com a disponibilização de 2 sobrevagas por ano.

Objetivo 3:
Ampliar a articulação com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento regional.
Objetivos da unidade
Metas
Avaliação em relação ao cumprimento das metas
2. Implantar um centro de Construir um centro de treinamento até Não alcançado.
treinamento
para
os 2006.
- Previsto para ser implantado quando o novo prédio de laboratórios estiver
profissionais da área de
concluído.
alimentação e Nutrição.
3. Implementar e divulgar o Consolidar os laboratórios de análises de Alcançado parcialmente.
programa de análise de alimentos até 2006.
- O projeto vem sendo desenvolvido desde 1984 com realização da análise de
alimentos
para
a
alguns alimentos, não podendo ser mais divulgado por falta de credenciamento
comunidade.
dos laboratórios pela ANVISA.
- Os laboratórios foram equipados através de recursos de projetos de pesquisa
13
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dos docentes da área, recursos da FAE/ME e solicitação de compras pela UFMT.
- O credenciamento dos laboratórios não foi executado devido a problemas de
infraestrutura do prédio como goteiras, vazamentos, infiltrações, falta de EPI em
quantidade suficiente para docentes, técnicos e alunos, equipamentos obsoletos
ou sem manutenção adequada, utilização dos laboratórios para aulas práticas, o
que inviabiliza o credenciamento, aguardando a construção do prédio de
laboratórios para atender às aulas práticas, etc. Estas dificuldades foram várias
vezes comunicadas e até mesmo verificadas pelos pró-reitores de planejamento e
administrativos, reitores e prefeitos, não tendo nenhuma solução até o momento.
Estamos aguardando a efetivação da reforma solicitada pelo processo n.º
23108.04328/09-7, porém a mesma estava prevista para iniciar final de fevereiro
de 2010, no entanto até a presente data (08/03/2010) ainda não havia iniciado por
atrasos no processo de contratação do serviço.
- Os POPs foram elaborados em 2008/2009 de forma a padronizar os
procedimentos laboratoriais.
- Em 2008 foram analisadas as dietas enterais, fórmulas lácteas e a água do
HUJM através do projeto de Análise de alimentos para a comunidade, com
recursos do HUJM, entretanto este serviço foi suspenso em fevereiro de 2009 pela
superintendência do hospital por entraves no processo de pagamento, tendo sido
solicitada a compra dos reagentes necessários para a realização das análises sem
custos para o hospital (até o momento não chegaram os meios de cultura e
reagentes necessários para o início das análises).
- As análises de orientação aos pequenos produtores e indústrias locais vêem
sendo regularmente realizadas.
4. Integrar a FANUT com a Elaborar projetos de integração da FANUT Foi elaborada uma proposta interdisciplinar de treinamento para servidores de
rede básica de saúde.
com a rede básica de saúde a partir de hospitais da rede básica, aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde e
2005.
encaminhado ao Ministério para previsão orçamentária e nunca foi desenvolvido
por falta de recursos.
Participar das ações do pólo permanente
em saúde.
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Objetivo 4:
Fortalecer e ampliar a produção científica.
Objetivos da unidade

Metas

Avaliação em relação ao cumprimento das metas

1. Fortalecer e ampliar a Ampliar em 20% o número de pesquisas Alcançado:
produção científica.
registradas.
Além do aumento no número de pesquisas cadastradas na PROPEQ destacamos
também o aumento de pesquisas financiadas por várias fontes.
Aumentar em 2 o número de grupos de Alcançado:
pesquisa registrados na base do CNPq.
2005 – 5 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq
2009 – 7 (sete) grupos de pesquisa cadastrados no CNPq:
Alimentos e nutrição; Avaliação educacional; Ciência dos alimentos; Nutrição
clínica e experimental; Nutrição e fatores de risco cardiovascular; Avaliação do
estado nutricional, Núcleo de estudos em gestão em alimentação.
- Ocorreu o fortalecimento dos grupos em andamento, com incentivo à pesquisa e
publicações.
Divulgar os resultados das pesquisas.

Alcançado:
- Foi incentivada a participação de docentes e alunos em congressos com
apresentação de trabalhos de forma a divulgar os resultados das pesquisas
realizadas.
- Realização de seminários, semanas de nutrição e outras atividades internas para
divulgação das pesquisas.
- Exposição de trabalhos realizados por docentes, técnicos e alunos nas
dependências do CCBS I 2º piso, para maior divulgação entre os alunos e
visitantes.
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Objetivo 5:
Promover a melhoria da ambiência universitária
Objetivos da unidade
Metas
Avaliação em relação ao cumprimento das metas
1. Promover
encontros Estimular a realização de pelo menos 2 Alcançado.
científicos e culturais.
eventos científicos e/ou culturais por ano. Foram realizados os seguintes eventos no período:
2005 - I Encontro sobre mecanismos celulares e moleculares envolvidos
secreção e ação da insulina e no controle metabólico: novas perspectivas.
- Semana da Nutrição
- Cursos de atualização em Nutrição Clínica
2006 - Semana da Nutrição
2007 - II Encontro sobre mecanismos celulares e moleculares envolvidos
secreção e ação da insulina e no controle metabólico: síndrome metabólica.
- Semana da Nutrição
2008 - Cursos de atualização em Nutrição Clínica
- Semana da Nutrição
2009 - III Encontro sobre mecanismos celulares e moleculares envolvidos
secreção e ação da insulina e no controle metabólico: obesidade.
- Semana da Nutrição – 30 anos do Curso de Nutrição
- Palestras para alunos do curso de Nutrição sobre temas atuais da área
Nutrição – 3 palestras.
- Comemorações do Dia do Servidor Público na UFMT
- Participação na Ação Global através da parceria PROCEV/SESI
2. Criar um espaço de Adaptar uma área verde interna do CCBS I
convivência para os alunos para a criação do espaço de convivência
do curso em graduação em até o ano de 2006.
Nutrição.

na

na

na

de

Alcançado:
- Em 2008 foi realizada a reforma da área do 1º piso entre as salas de aula da
FANUT e da FCM. A maior dificuldade, entretanto, é a manutenção desta área,
pois precisamos constantemente entrar em contato com a prefeitura para limpeza,
corte de grama, etc.
- Solicitamos da Coordenação de Planejamento Físico/PROPLAN, desde 2007, a
elaboração de um projeto para criação do espaço de convivência no piso térreo do
CCBS I próximo aos laboratórios de Nutrição Experimental e de Anatomia Humana
e Veterinária, não concretizado até o momento.
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3. Melhorar a ambiência da Reformar as salas de aula, área Alcançado:
FANUT.
administrativa e sala dos professores até o - Em 2008, com a saída da Faculdade de Enfermagem para o bloco novo, toda a
ano de 2007.
área administrativa foi reformada e pintada, com a inclusão de salas de
professores e do Laboratório de Informática da pós-graduação.
- Em 2009 a equipe do Laboratório de Avaliação Biológica de Alimentos (LABA)
conseguiu a liberação do espaço do antigo biotério para aumento da área utilizada
por docentes, alunos da graduação e pós-graduação para o desenvolvimento de
aulas e pesquisas.
- As salas de aula em 2009 receberam novos aparelhos de ar refrigerado, e estão
sendo trancadas nos intervalos para permitir uma maior conservação dos móveis e
refrigeração.
- A sala 47 foi reformada como mini-auditório para receber os alunos da pósgraduação e outros eventos.
Disponibilizar equipamentos necessários Parcialmente alcançado:
ao desenvolvimento dos trabalhos de - O Laboratório de Informática consta atualmente com 5 computadores da FANUT
alunos.
e 5 da FAEN para atendimento aos alunos. Neste mês de março de 2010
chegaram computadores para aumentar a disponibilidade do laboratório, mas
ainda não foram instalados devido à falta de condições de utilização do espaço
(cheiro de mofo, infiltração e vazamento de água nas paredes).
- Material áudio-visual: as solicitações de data-show foram atendidas, entretanto
as solicitações de compra de televisão com vídeo não chegaram até o momento, o
que dificulta a programação de aulas de alguns professores.
- Material de laboratórios: aos poucos vem sendo atendidos as solicitações, sendo
a maioria dos equipamentos obtidos através de financiamento de pesquisas.
- Em 2009 foi disponibilizada uma sala para implantação do laboratório de
Avaliação do Estado Nutricional, com equipamentos adquiridos através de
financiamento de pesquisa e da UFMT.
- Em 2009 foram instalados computadores em todos os laboratórios da área de
Ciência de Alimentos para uso dos alunos bolsistas, estagiários e monitores
- Em 2009 foi instalado um bebedouro para alunos no 1º piso e temos solicitado
um outro no 2º piso.
Construir um auditório com capacidade Não alcançado:
para 100 pessoas para a FANUT.
Previsto no bloco de laboratórios a ser construído. A construção deste bloco já
deveria ter iniciado, entretanto até o momento ainda está em fase de licitação.
A sala 47, com 40 lugares, tem sido utilizada para os eventos da faculdade.
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4. Reivindicar programas de Solicitar junto ao setor competente a
qualidade de vida que viabilização dos programas de qualidade
atendam às necessidades do de vida até o ano de 2007.
corpo social da FANUT.
Reivindicar a segurança e iluminação
adequadas nas áreas interna e externa do
prédio do CCBS I até o ano de 2005.

Não alcançado.
Solicitados pelos servidores e pelas chefias, mas ainda não implantados.

Não alcançado:
Mesmo com insistentes solicitações, as áreas externas do CCBS I não foram
adequadamente iluminadas e conservadas. Este fato tem gerado inúmeras
dificuldades no horário noturno, que iniciou suas atividades a partir de agosto de
2009.

Arborizar e iluminar adequadamente o Não alcançado:
estacionamento do CCBS I até o ano de Até o momento continua sem arborização e com iluminação insuficiente.
2005.
5. Promover a integração Ofertar pelo menos um curso por ano Parcialmente alcançado:
entre as diversas áreas da visando à integração das diversas áreas Os professores contratados para o Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos
FANUT.
da FANUT.
vem tendo uma boa integração com os docentes do Curso de Nutrição, alternando
disciplinas dos dois cursos.
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Objetivo 6: ampliar, fortalecer e consolidar a universidade multicampi
Objetivos da unidade
1. Participar
do
planejamento e implantação
da área de Alimentação e
Nutrição na rede hospitalar
da UFMT.

Metas
Planejar e adequar as áreas de
Alimentação e Nutrição na rede
hospitalar da UFMT até o ano de 2007.

Avaliação em relação ao cumprimento das metas
Parcialmente alcançado:
- Foram realizados vários projetos para melhoria e modernização da área de
Nutrição no HUJM, sendo que até o momento, apenas a mudança das salas da
gerência e dos serviços foi realizada. A área de produção de alimentos continua
com muitos problemas graves de estrutura e de pessoal.
- Duas plantas de reforma da área de produção de alimentos do HUJM foram
elaboradas, porém, por falta de recursos e talvez vontade política para buscar
tais recursos os projetos foram engavetados.
- Houve intensa participação dos docentes da faculdade na construção do projeto
do novo Hospital Universitário, particularmente na área de produção de alimentos
e lactário.

Objetivo 07:
Modernizar a gestão da unidade.
Objetivos da unidade
1. Informatizar
os
procedimentos acadêmicos
administrativos da FANUT.

Metas
Avaliação em relação ao cumprimento das metas
Solicitar a informatização em 100% dos Alcançado.
procedimentos
acadêmicos
administrativos da FANUT até o ano de Sugestões para a UFMT:
2010.
- É grande a necessidade de um técnico ou bolsista de informática em cada
unidade, pois continuamente temos problemas que sobrecarregam a STI e muitas
vezes não são resolvidos.
- Seja adquirido um BOM software antivírus/hackers para os computadores e
notes das unidades, bem como seja estabelecida uma prática administrativa
regular de limpeza da memória dos equipamentos e varredura contra
spyware/malware e vírus, em geral. Desta forma, teríamos computadores um
pouco mais seguros.
- O serviço de protocolo não é informatizado. Facilitaria muito se os processos
pudessem ser submetidos on-line.
- O encaminhamento de material para impressão na gráfica poderia também ser
informatizado.
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1.5.

Estrutura Organizacional
Com a criação da Faculdade de Nutrição em 2004, sua estrutura ficou definida com uma

Direção da Faculdade, uma Coordenação de Ensino de Graduação em Nutrição, um Departamento
de Alimentos e Nutrição. Mais recentemente foram criadas a Coordenação de Pós-Graduação e a
Coordenação de Ensino de Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Como órgãos decisórios configuram-se os Colegiados de Curso, Colegiado de PósGraduação, Colegiado de Departamento que congrega todos os professores e o Conselho da
FANUT, com representação de todas as categorias, que traça as políticas da faculdade.
No seu quadro de docentes, lotados no Departamento de Alimentos e Nutrição, a
Faculdade possui um total de 38 docentes, sendo 19 doutores, 18 mestres, sendo que entre estes 4
estão concluindo o doutorado, e 1 graduado.
Além dos docentes a Faculdade conta ainda com 18 servidores técnicos administrativos
e auxiliares. 5 técnicos administrativos atendem na secretaria, 2 são graduados e 3 nível médio. Os
outros 13 servidores atendem os diversos laboratórios, são 3 mestres, sendo 1 doutorando,

3

graduados, 4 com nível médio e 2 com ensino fundamental.
A capacitação dos docentes e de técnicos associada a

inserção dos alunos em

atividades de pesquisa e extensão, refletem nos resultados obtidos pelo

curso de Nutrição nas

avaliações realizadas pelo INEP/MEC, que em 2007 obteve a nota máxima 5,0(cinco) se
configurando como um dos melhores cursos da área no país.
A Faculdade de Nutrição em 2006 amplia sua área de atuação implantando o curso de
Mestrado em Biociências e em 2009, implanta o curso de graduação em Tecnologia de Alimentos
com oferta de 60 vagas no período noturno.

1.6.

O Curso de Mestrado em Biociências

O Mestrado em Biociências, vinculado à Faculdade de Nutrição e à Coordenação de
Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, foi criado em 2006,
aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso
em 29/03/2007 (Resolução n° 17/2007) e, no mesmo ano, recomendado pelo Conselho Técnico
Científico da CAPES/MEC (Ofício CTC/CAPES Nº3682002) com conceito 3 e entrou em
funcionamento em março de 2008. Está baseado nos laboratórios e serviços mais produtivos dos
cursos da área da saúde da Universidade Federal de Mato Grosso. Possui uma área de
concentração, Nutrição, e três linhas de pesquisa: 1) Metabolismo e Transdução de Sinais; 2)
Epidemiologia Nutricional; 3) Nutrição, Exercício Físico e Doenças Metabólicas. Os orientadores
credenciados no Programa foram admitidos respeitando os critérios de produção científica e atuam
em diferentes ramos das Ciências Biológicas e da Saúde, o que confere ao Curso uma característica
multidisciplinar.
20

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

É objetivo principal do curso a formação de recursos humanos altamente qualificados para o
exercício do magistério superior e para as atividades de pesquisa original e relevante na área de
nutrição.
O Mestrado em Biociências tem se integrado ao Curso de graduação em Nutrição por meio
das seguintes atividades de seus docentes e pós-graduandos: ministrando disciplinas regulares,
orientando alunos de iniciação científica e estágio em docência. Atendendo a orientação geral da
CAPES de prover aos pós-graduandos atividades que auxiliem na sua formação profissional para o
exercício do magistério superior, o Curso de Mestrado em Biociências instituiu a obrigatoriedade do
Estágio de Docência a todos os pós-graduandos. Em 2009 todos os pós-graduandos realizaram o
Estágio em Docência nas disciplinas de Fisiologia, Dietoterapia, Introdução à Alimentação e Nutrição,
Avaliação Nutricional e Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica para o Curso de Graduação em
Nutrição.
Atualmente o curso conta com 31 alunos matriculados e 5 egressos. O corpo docente é
formado por 17 docentes permanentes e 4 docentes colaboradores.
Avalia-se que a Faculdade de Nutrição, ao longo de sua criação, vem ampliando suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão permitindo maior participação dos discentes. Essas novas
tendências da Faculdade, principalmente frente aos cursos de graduação, exigem reflexão sobre
suas metodologias de aprendizagem, a fim de que as experiências vivenciadas pelos discentes
integrem cenários de aprendizagem dos cursos de graduação.

1.7.

Histórico do Curso de Graduação em Nutrição

O Curso de Nutrição foi implantado através da Resolução CD 74/77 em 30 de dezembro
de 1977 na forma de sistema integrado e desenvolvido sob regime de créditos. Foi reconhecido em
01 de dezembro de 1982 pelo Conselho Federal de Educação, tendo como filosofia formar
profissionais de perfil generalista com ênfase em saúde pública comprometido com o
desenvolvimento regional, habilitado em bacharelado e/ou licenciatura. Em janeiro de 1978 foi
realizado o primeiro exame vestibular com 40 vagas, sendo duas entradas semestrais de turmas com
20 alunos.
Através da metodologia do sistema integrado, o Curso de Nutrição oferecia informações
e formação em blocos organizados de conceitos e afirmativas dispostas em uma complexidade
crescente e capazes de evidenciar a unidade essencial da ciência da nutrição e alimentação, apesar
da multiplicidade de suas abordagens. Dessa forma o núcleo de interesse no currículo integrado foi
definido através de oito Unidades Curriculares integradas desenvolvidas semestralmente.
A partir da formação dos profissionais e obedecendo a lógica da evolução e geração de
novos conhecimentos, as avaliações e reformulações foram fazendo-se necessárias para adequação
do profissional às novas perspectivas da visão globalizada da saúde, nutrição e alimentação. A partir
de 1985, vários eventos e seminários foram realizados em nível nacional e local visando à reflexão
sobre a formação do profissional nutricionista, culminando na realização de um seminário em 1986
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promovido pelo antigo Departamento de Nutrição com o tema Avaliação do Curso de Nutrição onde
foi desencadeado o processo de Reestruturação Curricular do Curso de Nutrição e a formação da
Comissão de Reestruturação Curricular (CRC) para elaborar um novo projeto pedagógico que
refletisse os anseios de uma filosofia de curso internalizada pela maioria do corpo docente e
discente.
Em 1997 o novo Projeto Pedagógico foi aprovado pelo CONSEPE, e implantado a partir
de 1998 com uma estrutura curricular baseada no regime seriado anual.
O eixo condutor ou referencial da formação profissional do curso foi definido como o
estudo da relação entre o homem e o alimento em sua dimensão histórica contextualizada, que vem
respaldar o objetivo do curso que é desenvolver a percepção crítica do nutricionista, sobretudo na
interação com o seu objeto de trabalho, a alimentação do homem no seu plano individual e coletivo.
O Projeto de 1998 elegeu como perfil habilitar um profissional com formação em Nutrição
e Dietética com uma perspectiva dialética, como trabalhador em saúde, tendo como objeto de ação a
Relação Homem/Alimento, determinado histórico e socialmente, provendo a instrumentalização dos
grupos sociais para o resgate da saúde em qualquer dos campos da prática. Apesar de sua
aprovação antes da implantação das diretrizes curriculares nacionais em 2001, já trazia uma proposta
de perfil coerente com esta diretriz.

1.8.

Inserção Regional do Curso de Graduação em Nutrição

O resgate histórico da inserção do Curso de Graduação em Nutrição na UFMT e seu
impacto no desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Mato Grosso torna-se fundamental no
sentido de identificar os pontos positivos e negativos da formação escolar, destacar os conteúdos e
atitudes que norteiam a opção profissional, avaliar os diferentes currículos praticados nos últimos
anos e, consequentemente, a partir de uma reflexão sobre as diversas alternativas para superar a
fragmentação do conhecimento, traçar novas metas que norteiem a formação integral do profissional
nutricionista
Desde a sua criação o Curso de Graduação em Nutrição da UFMT vem tendo notada
atuação no desenvolvimento da região Centro-Oeste. É reconhecido que as enfermidades
nutricionais sempre constituíram graves problemas de saúde que influenciam desfavoravelmente no
nível de vida da população. Por outro lado, existia a escassez de recursos humanos especializados
em nutrição e alimentação os quais limitam a liderança e um direcionamento altamente qualificado,
fatores essenciais para assegurar a efetividade dos programas de nutrição e alimentação.
Como o primeiro curso da área a ser criado na região, para estruturar a formação do
nutricionista, vários trabalhos e pesquisas foram realizados culminando em reuniões e seminários,
através da análise de currículos e propostas de reestruturação dos mesmos, buscando subsidiar as
novas tendências do ensino e do mercado, subordinados às funções sociais da Universidade na
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sociedade. A implantação do Serviço de Alimentação do Restaurante Universitário, ainda em 1978, foi
um primeiro passo no atendimento à comunidade universitária e externa.
As áreas de atuação do profissional no estado foram se ampliando à medida que a
presença do nutricionista se tornava necessária, particularmente nas Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde e de Educação, serviços de saúde públicos e privados, serviços de alimentação,
vigilância sanitária, entre outros.
Os cursos de graduação em Nutrição sofreram então questionamentos e cobranças
quanto ao seu papel social e foram avaliados de acordo com o atendimento das expectativas do
mercado. Estudos sobre egressos e sua inserção no mercado de trabalho foram realizados de forma
a identificar o nosso papel na sociedade mato-grossense. Estes estudos permitiram uma melhor e
mais ampla avaliação do curso de graduação e orientação aos cursos de pós-graduação que vem
sendo implementados para especialização e capacitação do profissional no estado. Nesta
perspectiva, a Faculdade de Nutrição vem desenvolvendo suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão com enfoque, tanto para a produção do conhecimento sobre as realidades ambientais e de
saúde da região, quanto para a formação de profissionais capazes de responder aos desafios
provocativos desta realidade, comprometendo-se com as questões específicas da região, seu
desenvolvimento, sua preservação e sustentabilidade.
Em 2010 o Curso de Graduação em Nutrição registra 160 alunos matriculados, sendo
que desses 26 participam de projetos de pesquisa como aluno Pibic ou VIC; 17 bolsistas em
projetos de extensão; 18 em monitoria e 21como bolsistas remunerados ou voluntários no
programa PET-Saúde. A avaliação dessas participações são positivas na medida em que, essas
trazem para o curso discussões sobre temas relevantes para a formação do profissional e maior
comprometido com a realidade regional.
Cabe ressaltar que o Curso de Nutrição foi um dos cursos que integrou o Projeto de
Inclusão Indígena – PROIND, recebendo 4 alunos de diferentes etnias em seu quadro de discentes.
O Curso recebe alunos estrangeiros por meio do PEC/G - Programa de EstudantesConvênio de Graduação, registrando 2 (duas) alunas da África e do Haiti, em 2010.
A participação de discentes em projetos de pesquisa, extensão vistos como possíveis
cenários de ensino e aprendizagem que pudessem ser inseridos no projeto político pedagógico, a
necessidade de adequação do projeto as Diretrizes Curriculares Nacionais da área (ANEXO V) e a
reorientação do Ministério da Saúde e o da Educação para as profissões da área da saúde são
fatores que desencadeiam a elaboração do novo projeto político pedagógico.
O projeto foi construído a partir de um grupo de trabalho instituído na Faculdade de Nutrição
em 2009, sob Decisão nº 003/CONSELHO/FANUT/2009, com representantes de docentes das áreas
do curso, do Conselho Regional de Nutricionistas e de discentes, mas também com espaços de
discussão coletiva do novo projeto e, por fim, com aprovação pelo Colegiado de Curso de Nutrição e
do Conselho da Faculdade.
Dessa forma, a construção do novo Projeto Político Pedagógico do curso de Nutrição a ser
implantado a partir de 2011, representa o pensamento coletivo da Faculdade, elaborado a partir dos
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elementos instituídos, ou seja, a história e trajetória do curso, seus métodos, seus discentes, suas
experiências na formação acadêmica e a formação do corpo docente, que se constitui referência para
os novos elementos propostos. e desta forma o novo projeto se constrói como instituinte.
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JUSTIFICATIVA

"A desconsideração total pela formação integral do ser humano e sua redução a puro treino
fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo."
Paulo Freire
A educação para formação dos profissionais de saúde tem sido pauta de debate desde a
implantação do Sistema de Saúde brasileiro, presenciada há mais de duas décadas, tendo início com
o movimento da Reforma Sanitária, na década de 1980, e mais intensamente a partir das discussões
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde, em sua grande maioria,
aprovadas em 2001. Importante destacar que nesses debates não estão presentes apenas as
instituições formadoras, mas também e com grande interesse o Ministério da Educação, o Ministério
da Saúde, as associações de ensino e o controle social. Esse último se utilizando das Conferências
Nacionais de Saúde para reivindicar mudanças na formação desses profissionais a fim de que as
necessidades da população sejam contempladas.
Na discussão dessa formação profissional evidencia-se a necessidade da educação superior
repensar o seu papel social no atendimento das novas demandas sociais, resultado da evolução
científico-tecnológica, das transformações do mundo do trabalho e do processo de organização
social. Nesse contexto, o Ministério da Saúde, tendo como referência as políticas de saúde, vem ao
longo dos anos buscando um maior comprometimento das instituições formadoras com os princípios
do SUS, principalmente a partir da implantação da Estratégia de Saúde da Família. Desta forma, se
envolve diretamente na discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais da área, tendo em 2001, em
articulação com o Ministério da Educação, garantido que a formação profissional dos cursos da área
da saúde deva contemplar as necessidades sociais de saúde, com ênfase o Sistema Único de
Saúde.
Num olhar mais detalhado sobre as propostas das políticas de saúde, em particular para o
Programa Saúde da Família, implantado em 1994, que visa à reorientação do modelo tradicional
vigente, percebe-se em suas diretrizes, a proposta de uma nova dinâmica de estruturação dos
serviços de saúde, de relação com a comunidade e entre os diversos níveis de complexidade,
reconhecendo a saúde como um direito de cidadania e expressa pela qualidade de vida.
Assim, a necessidade da transformação das práticas de saúde tem demandado o
redirecionamento da formação dos profissionais de saúde, de forma a atender os indicadores
desejados no exercício das atividades referentes à complexidade de sua atuação. Essa demanda
inclui, ainda, o resgate do exercício da prática profissional de forma ética, vinculada ao exercício da
cidadania, baseada na compreensão de que as condições de vida determinam as condições de
saúde de uma dada população. A finalidade é oferecer o enfrentamento e a resolução de problemas
identificados, pela articulação de saberes e práticas com diferenciados graus de complexidade
tecnológica, integrando distintos campos do conhecimento e desenvolvendo habilidades e mudanças
de atitudes nos profissionais envolvidos (PEDROSA e TELES, 2001). Em relação à alimentação e
nutrição, e consequentemente, à formação do profissional Nutricionista, reconhece-se que a transição
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nutricional no Brasil caracteriza-se pela diminuição da prevalência de doenças infecciosas e
transmissíveis, da desnutrição e carências nutricionais específicas e aumento de doenças crônicas
não-transmissíveis (DCNT) relacionadas à alimentação e nutrição, como a obesidade, hipertensão
arterial, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e alguns tipos de câncer, em todas as faixas da
população, com destaque para famílias de menor poder socioeconômico. Não se pode também
ignorar que as estatísticas registram um importante aumento no número de idosos nas últimas
décadas, o que a princípio pode revelar indicadores positivos de melhoria da expectativa de vida da
população. No entanto, se reconhece que existem desigualdades nas formas de viver e morrer da
população o que ocasiona novas demandas e desafios às políticas públicas.
Ressaltando alguns aspectos da transição nutricional acreditamos que a atenção primária em
saúde pode se constituir em medida de alta relevância para o desenvolvimento social do país quando
realizada no momento adequado, possibilitando evitar a referência de casos ou a procura direta aos
níveis de média e alta complexidade do sistema de saúde. Desta forma, fortalecer e qualificar o
cuidado nutricional no âmbito da atenção primária nos parece ser uma solução para diminuir a
reincidências dos casos de enfermidade associados aos problemas de alimentação.
Na medida em que as diretrizes das políticas de saúde prevêem na atenção básica a
promoção da saúde, na concepção da promoção das práticas alimentares saudáveis, a alimentação
emerge como uma das estratégias para a essa promoção. Assim, a partir de 1990 o termo "promoção
de práticas alimentares saudáveis" começa a marcar presença nos documentos oficiais brasileiros.
Aliada à promoção de estilos de vida saudáveis, a promoção de práticas alimentares saudáveis se
constitui uma estratégia de vital importância para o enfrentamento dos problemas alimentares e
nutricionais do contexto atual.
Estes aspectos considerados nos parecem o maior dos desafios na discussão da formação
do Nutricionista pois, apesar de não se ter estudos sistematizados sobre como estas questões estão
sendo trabalhadas na formação do profissional, supõe-se que a formação

tem se centrado no

atendimento ao setor hospitalar, deixando de enfatizar este tipo de atendimento a saúde, mesmo que
nos últimos anos registrem-se avanços nas discussões sobre a questão da segurança alimentar,
como a Política de Alimentação e Nutrição (PNAN), o Direito à Alimentação Adequada e a criação
dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família.
Quanto à atuação do Nutricionista no SUS, em 2006 o Ministério da Saúde aprovou a Política
Nacional de Atenção Básica em Saúde e o Pacto pela Vida, instrumentos legais que expressam as
intenções e os compromissos dos gestores com a responsabilidade sanitária. Visando qualificar a
atenção à saúde e melhorar a sua resolutibilidade, por meio da Portaria Ministerial nº 154, de 24 de
janeiro de 2008, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, em que o
Nutricionista deve atuar em consonância com os demais profissionais que os integram como os das
equipes de Saúde da Família e da área/setor responsável pela gestão das ações de alimentação e
nutrição nos municípios. Devem atuar de forma efetiva sobre os determinantes dos agravos e dos
distúrbios alimentares e nutricionais que acometem a população local, contribuindo desta forma, para
a segurança alimentar e nutricional da população atendida.
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Os cenários delineados nos últimos anos apontam para a valorização da alimentação como
uma forma de vida mais saudável. Estes parecem ser indicadores a serem valorizados na formação
do Nutricionista na medida em que se caracterizam como novas áreas e formas de atuação desse
profissional.
Sob a ótica dessas novas formas e área de atuação do Nutricionista, entendemos que na
formação desse profissional pouco se tem avançado nessa direção, mantendo-se ainda a dicotomia
biológico-social, teoria-prática assim como ciclo básico e profissional. Não podemos mais admitir que
a formação de profissionais que integrarão equipes multiprofissionais para o atendimento da saúde
da população, priorize apenas o desempenho técnico específico da sua área atuação. Devemos nos
preocupar com uma formação cidadã, competente técnica e cientificamente, mas que apresente
também uma ampla visão da realidade em que vai atuar e com os elementos para transformá-la.
Compartilhamos com estudiosos sobre a formação de profissionais da saúde de que a
integralidade pode ser tomada como eixo para direcionar as mudanças nessa formação e assim
implicar uma compreensão ampliada da saúde, na articulação de saberes e práticas multiprofissionais
e interdisciplinares e na inovação das práticas de atenção à saúde (CECCIM e FEUERWERKER,
2004; COSTA 2009)
A homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em 2001, entre elas a dos
cursos de Nutrição, contribuiu para impulsionar as mudanças no ensino da saúde, aliada à noção de
equipe de saúde, demonstrando a preocupação com a consolidação, em leis e decretos, das
mudanças necessárias nas ações e na formação de trabalhadores para o setor. Reconhecemos que
a proposta de formação dos profissionais de saúde apresentada pelas DCN é um avanço no contexto
das necessidades de saúde da população brasileira, pois enfatiza a formação de atitudes voltadas
para a saúde, a cidadania e a atuação em equipe, avançando também a integração entre ensino e
serviço, vinculando a formação acadêmica às necessidades sociais da saúde. Apóia-se no preparo
adequado para uma assistência de qualidade em saúde, com abordagem integral, interdisciplinar,
multiprofissional e eqüitativa. As DCN trazem também novos papéis e contextualizam novos cenários
de ensino nos quais devem se inserir os docentes universitários.
Assim, prevê-se maior integração entre o mundo do ensino e o do trabalho, ênfase na
formação generalista, trabalho multiprofissional, diversificação dos cenários de prática e a adoção de
metodologias ativas de aprendizagem.
O curso de Nutrição da UFMT, a exemplo dos demais cursos da área, a partir da
homologação das DCN, vem se preocupando em discutir sua formação. Mesmo que o perfil do
egresso do curso em vigência, aprovado em 1998 esteja de acordo com o que prevê as DCN
homologadas em 2001, há alguns componentes acadêmicos previstos nas diretrizes que não foram
contemplados no projeto político pedagógico do curso. Por essa razão e diante da avaliação pelo
SINAES em 2010 em que o curso poderia ser prejudicado desencadeou-se a elaboração desse novo
projeto político pedagógico.
Cabe destacar que, apesar de passados nove anos da aprovação das DCN, somente nesse
momento os docentes do curso de Nutrição se sentiram amadurecidos para encaminhar essa
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modificação. Isto se deu principalmente devido a capacitação de alguns docentes do curso nas áreas
de Educação e da Saúde Coletiva.Essa capacitação os fez perceber que a construção de um novo
projeto político pedagógico não se limitava a alteração de oferta de disciplinas ou aumento de carga
horária, mas de um novo olhar sobre ao processo de ensino aprendizagem que contemplasse novas
metodologias e novos cenários de prática, e tendo como eixos que permeiam toda a formação
profissional a segurança alimentar e nutricional, a alimentação adequada como direito humano básico
e a ética e bioética como princípios do caráter científico.
Para a elaboração desse projeto os docentes do curso tiveram como referenciais normativos:
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 9.394/1996), as Diretrizes Curriculares para os
Curso de Graduação em Nutrição do Ministério de Educação e Cultura (Resolução CNE/CES nº 5, de
7 de novembro de 2001) a Resolução CFN nº 380/2005, além das resoluções internas da UFMT que
normatizam o ensino de graduação.
Destacamos que durante o processo de elaboração desse documento, houve espaços de
discussão coletiva, com a presença de docentes de outros cursos de Nutrição que estavam em
processo de elaboração de seus próprios projetos políticos pedagógicos, a participação de membros
do grupo de trabalho em eventos em que se discutia a temática de formação do profissional
Nutricionista e a discussão de outros projetos de cursos da área da saúde recentemente implantados
ou em implantação na UFMT.
Das discussões sobre a formação do Nutricionista, constata-se a preocupação com o parecer
CNE/CES nº 329, de 11/11/2004, que dispõe sobre o mínimo de 3.200 horas para cursos de
graduação, entre eles o de nutrição. O estabelecimento dessa carga horária mínima tem mobilizado a
categoria Nutricionista, por meio do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e das unidades
formadoras, considerando que para o cumprimento das DCN é necessário um percentual significativo
de atividades obrigatórias na trajetória curricular e a construção de estratégias entre diferentes temas
com a prática profissional do nutricionista. E dessa forma, o Conselho Federal de Nutricionistas
reafirma a seguinte posição:
Na avaliação da carga horária necessária para a formação do nutricionista [...] que
atenda à sociedade a fim da garantia da alimentação saudável e segura, em
consonância com a lei que regulamenta a profissão, são necessárias, no mínimo,
4000 horas. O que vem corroborar com os pleitos das demais profissões da área da
saúde (CFN, 2008).

Para sustentar essa análise o CFN apresenta a argumentação de que em 203 instituições de
educação superior que ofertavam cursos de Nutrição em 2007, 148 (73%) registravam carga horária
acima de 3.600 horas e apenas 55 cursos (27%), na sua grande maioria da rede privada, possuíam
carga horária inferior a 3.200 horas. Da mesma forma se utilizam os resultados do ENADE de 2007
para justificar a necessidade de se rever o estabelecido como mínimo de carga horária para o curso
de Nutrição.
Os resultados apresentados no último ENADE que avaliou 260 cursos de graduação
em Nutrição demonstram que os melhores conceitos são observados entre os que
praticam maiores cargas horárias. Entre os cursos que praticam cargas horárias
inferiores a 3.284 horas, 74,35% receberam conceito 1 e 2 conforme definição do
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Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Este resultado
aponta para a possibilidade de que os cursos com reduzida carga horária, não
atendem ao conceito mínimo de 3, conforme expectativa do SINAES (CFN, 2010).

Essa também foi uma preocupação do Curso de Nutrição da UFMT, quando da elaboração do
novo projeto pedagógico, atender as DCN sem comprometer a qualidade do curso, visto que nas
últimas avaliações realizadas pelo INEP, quando em 2004 obteve conceito 4,0 e em 2007 obteve
conceito 5,0 no índice geral de cursos, situando entre os cinco melhores cursos do país.
Esses resultados foram elementos importantes na definição da matriz curricular e na carga
horária total do curso. No entanto, o que mais influenciou a carga horária foi o princípio de uma visão
ampliada de currículo que deve contemplar tudo que nele se desenvolve, ou seja, conjunto de
atividades, experiências e situações de ensino-aprendizagem vivenciadas pelo discente, na
concepção de que tal processo ocorre na indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, pilares
da educação universitária. Desta forma, a matriz curricular precisa ser flexível e deve contemplar
espaços de maneira que os alunos possam desenvolvê-las sendo, assim, consideradas como
complementares para a formação do profissional.
Nessa mesma direção, a partir de 2002, foram seguidas as recomendações do Ministério da
Saúde na reorientação da formação dos profissionais da saúde, apontando para a integração dos
cursos com a rede de serviço, como cenários de aprendizagem durante todo o curso, considerando o
nível de complexidade da formação do aluno e a prestação de serviços públicos de saúde à
população. Atendendo essa recomendação implementa-se um componente curricular integralizador –
as Atividades Integradoras (AI) que serão ofertadas em oito semestres, na perspectiva de uma
proposta pedagógica mais ativa, não só promovendo cenários de prática com vivências de
aprendizagem da realidade social e profissional que possam subsidiar os conteúdos teóricos já
trabalhados, mas também despertando para novos conteúdos a serem adquiridos na formação
profissional. Os cenários de aprendizagem a serem utilizados devem ser definidos a partir dos
principais temas trabalhados no semestre, priorizando o Sistema Único de Saúde, conforme
determinado pelas Diretrizes Curriculares para Nutrição, serão também espaços objetos de pesquisa
e de extensão e darão sustentação a metodologia pedagógica proposta para o curso.
Esses componentes curriculares e as exigências de outros presentes nas DCN, como a
necessidade de horas para atividades complementares, a apresentação do Trabalho de Graduação e
a garantia do percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária total para a realização de estágios
curriculares, orientaram a construção da matriz curricular e totalizaram a carga horária de 3.984 horas
a serem cumpridas no mínimo em 5 (cinco) anos, ou 10 semestres e no máximo em 7 (sete) anos e
meio ou 15 semestres. A discriminação entre esses componentes e a comparação com a carga
horária que vem sendo cumprida ora pelo curso é apresentada no quadro a seguir:
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Quadro 01 - Comparativo de carga horária dos componentes curriculares do Curso de Graduação em
Nutrição 1998 – 2011.
COMPONENTES CURRICULARES

1998

2011

2790

2672

DISCIPLINAS OPTATIVAS

-

96

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

-

48

ESTÁGIOS CURRICULARES *

650 (18,9%)

810 (20,26%)

ATIVIDADES INTEGRADORAS

-

272

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

-

100

3440

3998

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL GERAL

*De acordo com as DCN a carga horária tem que corresponder no mínimo a 20% da carga horária total.

É importante também considerar, conforme apresentado no quadro comparativo entre a carga
horária atual e proposta para o curso, que o acréscimo se deu, principalmente, pelo aumento de
componentes acadêmicos e também pelo falto de que se alterássemos muito a carga horária teórica
do curso poderíamos comprometer os conteúdos teóricos do curso, que têm se mostrado adequado
na medida em que consideramos os resultados obtidos pelo curso de graduação em Nutrição nas
avaliações do INEP, já apresentados anteriormente.
Ainda atendendo a legislação sobre a oferta da disciplina Libras para os cursos de
Bacharelado, que no novo projeto se configura como optativa livre, caso o discente a faça, essa terá
o seu registro no histórico escolar e sua carga horária será acrescida à carga horária obrigatória e
regular do curso.
A partir do Projeto Pedagógico apresentado, entende-se que a formação do profissional
Nutricionista na UFMT absorve as novas orientações de metodologias no processo de ensino
aprendizagem, trazendo inovações que dão suporte as orientações estabelecidas tanto pelas DCN,
mas também pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, compreendendo ser esse
profissional integrante da equipe multiprofissional que atua na área da saúde, tendo compromisso
com as necessidades sociais da saúde, por meio da segurança alimentar e nutricional.
Compreendemos também que na elaboração desse projeto, foram consideradas as
peculiaridades do Curso de Nutrição, em que se inclui a sua história, a capacitação do quadro
docente, a sua integração com as redes de serviço, o perfil de seus discentes. Dentro dessa realidade
buscou-se inovações no processo de ensino, que de alguma maneira atendem aos princípios de
sustentação da organização curricular proposta pela UFMT, no documento sobre reestruturação da
organização

curricular

da

UFMT:

subsídios

para

discussão

(2009).

Desta

forma,

a

interdisciplinaridade, a historicidade, a autonomia, a investigação, a ralação teoria e prática, o
trabalho cooperativo, a construção e re-construção do conhecimento estão previstos na medida em
que o curso assume o tripé ensino, pesquisa e extensão como eixo de formação e inclui na matriz
curricular, componentes acadêmicos que possibilitam ao discente, e também ao

corpo docente,
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discutir de forma não isolada os conteúdos e metodologias que subsidiaram o processo ensino
aprendizagem, prevendo o acompanhamento sistemático do projeto em que esses princípios estarão
sendo avaliados.
O Projeto apresentado prevê o aumento de 50% no número de vagas do curso, passando de
40(quarenta) vagas com uma entrada anual, para 60 (sessenta) vagas com duas entradas de 30
(trinta) vagas cada. Para cumprimento do projeto proposto, já existem disponíveis laboratórios para
aulas de práticas específicas que atendam as suas necessidades, e para tanto foram consideradas
as divisões de subturmas de no máximo 10 alunos, frente à disponibilidade de espaço físico,
equipamentos e quadro de técnicos, fatores que somam as questões de garantia de segurança física
para os discentes. Com relação a salas de aula, o curso de Nutrição atualmente dispõe de 4 (quatro)
salas para graduação que possui 1(uma) entrada anual. Na medida em que Projeto para 2011 prevê
2 ( duas) entradas seriam necessárias mais 4 (quatro) salas, visto que nos dois últimos semestres
os alunos exercerão atividades em outros cenários. A necessidade de salas de aula e de contratação
de docentes será apresentada no item demanda para a execução do projeto.
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
1.9.

Concepção Pedagógica
A graduação na área da saúde, a partir da criação do Sistema Único de Saúde em 1988,

enfrenta o desafio de formar profissionais capacitados a atuar nas Políticas de Saúde, principalmente
a partir de 1994, com a implantação de um novo modelo de atenção à saúde do povo brasileiro,
calcado no Programa Saúde da Família, que apresenta características estratégicas para o Sistema
Único de Saúde (SUS) visando à reorientação do modelo tradicional vigente.
A estratégia desse Programa propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos serviços de
saúde, bem como para a sua relação com a comunidade e entre os diversos níveis de complexidade,
reconhecendo a saúde como um direito de cidadania expressa pela qualidade de vida.
Para tanto, segundo podemos observar nos documentos oficiais, a prática de saúde deveria
ser humanizada, objetivando a satisfação do usuário a partir de seu estreito relacionamento com os
profissionais de saúde, cuja assistência, necessariamente deveria ser desenvolvida de forma
universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva e de boa qualidade, seja na
unidade de saúde ou no domicílio, sempre de acordo com as suas reais necessidades e elegendo a
família, em seu contexto social, como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde.
Esse processo de mudanças de paradigmas na atenção à saúde da população tem
demandado o redirecionamento da formação dos profissionais de saúde, de forma a atender os
indicadores desejados no exercício das atividades referentes à complexidade de sua atuação.
Tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em que a
educação superior tem entre suas finalidades o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo
atual (nacional e regional) e a prestação de serviço especializado à população, estabelecendo com
ela uma relação de reciprocidade e no contexto da área da saúde a necessidade de fortalecer as
Políticas de Saúde, constata-se com a aprovação das Diretrizes Curriculares da área uma estreita
relação entre Ministério da Educação e Ministério da Saúde no incentivo ao direcionamento da
formação desses profissionais, o que resulta no acolhimento, na maioria dos cursos da área da saúde
em suas Diretrizes, da importância do atendimento às demandas sociais com destaque para o
Sistema Único de Saúde – SUS.
Desta forma, o Curso de Graduação em Nutrição da UFMT, atendendo o que prevê as
Diretrizes Curriculares Nacionais, assume que a “formação do nutricionista deve contemplar as
necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2001).
Ao assumirmos essa formação, compartilhamos com autores que essa não pode tomar como
referência apenas a busca eficiente de evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, etiologia e
profilaxia das doenças e agravos, mas também de desenvolver condições de atendimento às
necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social,
redimensionando o desenvolvimento da autonomia das pessoas até a condição de influência na
formulação de políticas de cuidado (CECCIM e FEUERWERKER, 2004).
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Na formação do Nutricionista o conhecimento técnico-científico é apenas um dos aspectos da
qualificação das práticas. É necessário não compreendê-lo como foco central, mas deve ser
complementado com aspectos de produção de subjetividade, de habilidades técnicas e de
pensamento e o entendimento dos princípios do SUS.
Para efetivação das Políticas de Saúde Nacionais, é necessário que o profissional atue para
integralidade, modelo de humanização, consoante com a abordagem crítica social e reflexiva,
humanizada e dialógica.
Partimos do pressuposto, definido no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação
para o século XXI para UNESCO (DELLORS, 2003), de que educação deve sempre transmitir, de
forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e o saber fazer evolutivos, adaptados à civilização
cognitiva, considerando serem essas as bases das competências do futuro. A fim de dar respostas ao
conjunto de suas missões, a educação deve organizar-se em torno dos pilares do conhecimento;
aprender a conhecer, ou seja, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer para
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os
outros na totalidade das atividades humanas e aprender a ser integrante nos pilares precedentes.
Esses podem garantir a integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade.
No entanto, é necessária a utilização de abordagens pedagógicas progressivas de ensino e
aprendizagem, que impliquem em formar profissionais como sujeitos sociais com competências
éticas, políticas e técnicas, dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e
sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos
de incertezas e complexidades.
Desta forma, buscamos referenciais teóricos do campo da Educação que orientem o trabalho
pedagógico a ser desenvolvido no curso considerando o perfil desse profissional que se deseja
formar.
Percebemos nas contribuições da Pedagogia Crítica e no conceito de relevância social da
universidade, que as questões de aprendizagem, além de significativas para os estudantes, precisam
ser significativas do ponto de vista social, epidemiológico, econômico e cultural entre outros, porque
desta forma serão capazes de propiciar produção de conhecimento e conformação de um perfil de
profissional que dialogue com a realidade social e com os problemas e as políticas de saúde do País.
Partindo da concepção pedagógica fundamentada na aprendizagem significativa prevê-se
articulação dos papéis da instituição formadora, dos órgãos/setores gestores dos serviços de saúde e
das instâncias do controle social, sugerindo cooperação na seleção dos conteúdos, na produção de
conhecimentos e no desenvolvimento profissional.
No processo de educação em adoção pressupõem-se a utilização de metodologias de ensino
e aprendizagem que proponham desafios a serem superados pelo discente, possibilitando-o a ocupar
lugar de sujeito na construção dos conhecimentos, participando da análise do próprio processo
assistencial em que está inserido, no qual o professor se coloca como facilitador e orientador desse
processo. Desta forma, há necessidade de se adotar uma metodologia que esteja alicerçada no
princípio teórico da autonomia, explícito nas concepções de Paulo Freire. O processo de ensino e
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aprendizagem contemporâneo deve pressupor um discente capaz de autogerenciar ou autogovernar
seu processo de formação.
Ainda, dentro dos pressupostos da aprendizagem significativa, o educador e estudante têm
papéis diferentes dos tradicionais. O professor deixa de ser a principal fonte da informação, traduzida
pelos conteúdos e passa a ser o facilitador do processo ensino-aprendizagem, que deve estimular o
estudante a ter posturas ativas, críticas e reflexivas durante o processo de construção do
conhecimento. Estabelecemos desta forma, na reflexão pedagógica do curso, a necessidade de
planejar e organizar o processo de ensino-aprendizagem que considere as necessidades de
aprendizagem do discente.
Partindo dessas concepções, adotamos como referencial para o trabalho de ensinoaprendizagem o pensamento de Paulo Freire, para quem a educação é um ato dialógico, destacando
a necessidade de uma razão dialógica comunicativa onde o ato de conhecer e de pensar estariam
diretamente relacionados. Na arte do diálogo, na contraposição de idéias que leva a outras idéias, há
uma relação horizontal e não vertical entre as pessoas envolvidas na relação. No ambiente escolar
essa relação se apresenta entre o docente/discente, e terá sua contribuição para a formação, uma
vez que a assumimos na efetivação das Políticas de Saúde vigentes, em que o profissional atue para
integralidade, modelo de humanização, consoante com abordagem crítica social e reflexiva,
humanizada e dialógica e, desta forma, a relação horizontal/vertical entre paciente e profissional não
é distante da relação no ambiente escolar.
Destacam-se no marco teórico de Paulo Freire (1996, 2002) as seguintes características: o
diálogo entre homens que estão no mundo, moduladores e modulados por esse mesmo mundo e
pelas relações com seus semelhantes; o significado do ensino e da aprendizagem como ato político e
modificador do mundo; a educação como visão crítica social da realidade e dos processos humanos e
a centralidade do tema humanização.
Freire (2002) faz uma crítica à educação bancária, em que o professor deposita os
conhecimentos como se o saber fosse uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada
saber (p.58). Propõe a “educação problematizadora” ou “educação para liberdade”, em que ocorre
uma relação horizontal, onde educador e educando estabelecem constante diálogo, para que o último
tenha consciência de que não apenas está no mundo, e sim, com o mundo, buscando transformar a
realidade. Parte do princípio de que o conhecimento prévio que o educando possui é fundamental,
para que se possa propor, e nunca impor, o que será desenvolvido no ambiente de aprendizagem.
Para o educador a relação sujeito-sujeito e sujeito-mundo são indissociáveis, chegando a afirmar
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam a si mesmo,
mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2002, p.68).
Desta forma, nos propomos a trabalhar com metodologias ativas que utilizam a
problematização como estratégias de ensino e aprendizagem, com a finalidade de alcançar e motivar
o discente, visto que diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona sua história e
passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levar o discente ao contato com as
informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os
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impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Ao se dar conta de que a nova aprendizagem é
um instrumento necessário e significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, ele poderá
exercer a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada de decisões (CYRINO e
PEREIRA, 2004)
A educação problematizadora na medida em que se fundamenta na relação dialógica entre
educando e educador, possibilita a ambos aprenderem juntos por meio de um processo
emancipatório. Nos estudos de Freire (1996), sobre a questão da problematização, destaca-se que o
que está sendo enfatizado é o sujeito práxico em que a ação de problematizar acontece a partir da
realidade que cerca o sujeito e a busca de explicação e solução visa transformar aquela realidade
pela ação do próprio sujeito. Esse sujeito, por sua vez, também se transforma na ação de
problematizar detectando novos problemas na sua realidade e, assim, sucessivamente.
De acordo com Berbel (s.d) na problematização o sujeito percorre algumas etapas e, nesse
caminho, irá refletir sobre a situação global de uma realidade concreta, dinâmica e complexa
exercitando a práxis para formar a consciência da mesma. Assim, para a autora, problematizar não é
apenas apresentar questões, mas, sobretudo, expor e discutir os conflitos inerentes que sustentam os
problemas
Os conteúdos da experiência histórica do homem não estão consolidados apenas em coisas
materiais, mas, principalmente, nas formas verbais de comunicação produzidas entre os homens.
Para Freire (2002), o conhecimento é produto das relações entre os seres humanos e destes com o
mundo, sendo que nessa relação é que se buscam respostas para os desafios encontrados. Assim, o
conhecimento tanto o científico quanto o cotidiano, é produção cultural.
Na área de formação profissional em saúde a relação do discente com a prática traz para o
seu processo de formação os problemas da realidade, as vivências e o trabalho fundamentais para
aprendizagem significativa e para a articulação com várias áreas de saber constitutivas da saúde.
Desta forma, tendo como orientação as Diretrizes Curriculares Nacionais para todas as profissões da
saúde, propomos que a prática seja ampliada desde o primeiro semestre do curso por meio da
Atividade integradora que, utilizando vários cenários da prática da referida área, terá o papel de
integrar os conteúdos teóricos trabalhados durante o curso.
A Atividade Integradora, um dos eixos básicos do curso, tem a finalidade de ser o articulador
do ensino, da pesquisa e da extensão. Busca-se, com essa atividade, proporcionar aos alunos
condições de inserção em contextos reais de aprendizagem, por meio de ações em diferentes
comunidades, pela integração aos serviços de saúde, pelo aprendizado das ações preventivas e de
promoção da saúde, assim como pela atuação em equipes multiprofissionais constituídas por
estudantes/técnicos/gestores das diferentes áreas, desde o início da sua formação.
Considerando o conceito aprender fazendo utilizado na formação da área da saúde, a
Atividade integradora, surge como um contraponto da seqüência teoria e depois prática na produção
do conhecimento, sendo um instrumento para ação-reflexão-ação, vinculado aos cenários de prática
e presente ao longo da formação.
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A fim de atender seus objetivos torna-se importante o desenvolvimento das capacidades de
observar o meio sociocultural, identificar as características da população local bem como suas
demandas e respondê-las adequadamente; registrar os dados sobre as condições de vida e saúde da
população e de saneamento básico; sistematizá-los e transformá-los em informações utilizáveis em
orientações de saúde à população. Esse material de trabalho será problematizado no Curso de
Nutrição com a participação de docentes de diferentes disciplinas e em material de pesquisa que, em
médio prazo, subsidiará a produção de projetos de pesquisa e de extensão pela FANUT em parceria
com o sistema de saúde local, contribuindo para o aprimoramento tanto do serviço como do processo
de ensino e aprendizagem.
Nesta perspectiva, busca-se a integração com a comunidade, por meio de utilização de
diversificados cenários de ensino e aprendizagem, esperando superar a simples utilização da rede de
serviços como campo de ensino episódico, propondo-se uma reelaboração da articulação teoriaprática, ensino-aprendizagem-trabalho e, principalmente, uma reconfiguração do papel social da
Universidade.
Ainda como princípio direcionador do curso de Nutrição, assumimos a indissociabilidade
ensino, pesquisa e extensão como pilares da Universidade. A pesquisa é fundamental, visto que por
meio dela geram-se conhecimentos a serem necessariamente entendidos como construção dos
objetos apropriados pelo ser humano. Construir o objeto que se necessita conhecer é processo
condicionante para que se possa exercer a função de ensino, uma vez que o processo ensinoaprendizagem pressupõe que tanto o educador como o educando participem do processo de
produção do objeto. Da mesma forma, a pesquisa é fundamental no processo de extensão dos
produtos do conhecimento para a sociedade, pois a prestação de qualquer tipo de serviço à
comunidade deve decorrer do conhecimento da objetividade dessa comunidade, pois se assim não
for se caracteriza como assistencialismo, o que não compete à Universidade (SEVERINO, 2002). Da
mesma forma, a extensão aproxima os discentes da realidade local e regional de abrangência da
Universidade e subsidia projetos de pesquisa e construção de novos conhecimentos.
Seguindo os princípios propostos para a formação do nutricionista, pretendemos que o
estudante do curso possa assumir um papel mais ativo, buscando efetivamente conhecimentos
relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem, deixando de ser um mero receptor de
conteúdos. Durante a sua formação espera-se que adquira iniciativa criadora, curiosidade científica,
espírito crítico-reflexivo, capacidade para auto-avaliação, cooperação para o trabalho em equipe,
senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência, conforme perfil do profissional,
previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001).
Partindo-se da concepção adotada, a avaliação do processo de formação terá como princípio
ser processual e formativa para a inclusão, autonomia, diálogo e reflexão coletiva na busca de
respostas aos problemas detectados. De acordo com as Diretrizes Curriculares para a área, a
avaliação dever ser uma atividade permanente e indissociada da dinâmica ensino e aprendizagem,
que deve acompanhar os avanços e as dificuldades dos discentes, buscando intervir em tempo na
sua recuperação. Desta forma, a avaliação dever ser um processo amplo que provoque reflexão
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crítica sobre a prática no sentido de captar seus progressos, suas resistências, suas dificuldades e
subsidiar novas decisões para o planejamento futuro, condizente com a proposta pedagógica e com a
resolução CONSEPE nº 27/99, que a compreende “como integrante do processo ensino
aprendizagem, favorecedora do crescimento do aluno em termos de desenvolver o pensamento
crítico e habilidade de análise e reflexão sobre a ação desenvolvida”.
Com essa proposta se estabelecem novos papéis para o trabalho docente, demandando
novos espaços de formação, que além de considerar seus saberes já construídos no trabalho
educativo e assistencial, possibilitem reflexão sobre a própria prática, reconhecendo os avanços e as
dificuldades do processo de ensino e aprendizagem e das metodologias propostas, possibilitando
assim desenvolvimento e formação docente.

1.10. Objetivos
1.10.1. Geral
O Curso de Graduação em Nutrição propõe a formação integral por meio da articulação entre
o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo como eixos a segurança alimentar e nutricional e as
necessidades sociais da saúde, com base no Sistema Único de Saúde (SUS).

1.10.2. Específicos
O processo ensino-aprendizagem do Curso de Graduação em Nutrição da UFMT está focado
na oferta de componentes curriculares exigidos pela Diretriz Curricular, na integração da teoria com a
prática e na articulação do ensino, pesquisa e extensão, com o intuito de:
- Garantir um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve à construção do perfil almejado, que
estimule a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; que socialize o conhecimento
produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo
saúde-doença;
- Articular as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando
toda a formação do Nutricionista, de forma integrada e interdisciplinar;
- Desenvolver no futuro profissional a visão de educar para a cidadania e de ter participação
plena na sociedade;
- Discutir os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho
e pluralidade no currículo;
- Implementar metodologias no processo ensinar-aprender que estimulem o aluno a refletir
sobre a realidade social e aprenda a aprender;
- Aplicar estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber conviver,
visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver
junto se o aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à formação do Nutricionista;
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- Estimular dinâmicas de trabalho em grupos que favorecerem a discussão coletiva e as
relações interpessoais;
- Ensinar a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no
nutricionista atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade;

1.11. Competências e Habilidades
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Nutrição
previstas na Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001 (ANEXO V), a formação do
nutricionista deve contemplar o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas
capazes de promover o desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente.

1.11.1.

Competências e Habilidades Gerais

O nutricionista, dentro de seu âmbito profissional, deve estar apto a desenvolver ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Os
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual
como coletivo;
O trabalho do nutricionista deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões
visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir
competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas,
baseadas em evidências científicas;
O profissional nutricionista deve ser acessível e deve manter a confidencialidade das
informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A
comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de,
pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
Em equipe multiprofissional, o nutricionista deverá estar apto a assumir posição de liderança,
sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso,
responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de
forma efetiva e eficaz;
O nutricionista deve estar apto a tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto
da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem
estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
O nutricionista deve aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua
educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando
condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos
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serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e
a cooperação através de redes nacionais e internacionais.

1.11.2.

Competências e Habilidades Específicas

O nutricionista deve estar apto a:


Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos
alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética;



Contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e
grupos populacionais;



Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação;



Atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional,
alimentar e sanitária, visando à promoção da saúde em âmbito local, regional e
nacional;



Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância
nutricional, alimentar e sanitária;



Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional;



Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever,
analisar, supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos
sadios e enfermos;



Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando à
manutenção e/ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e
enfermas;



Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, considerando
a influência sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e
utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população;



Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar,
implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de
saúde;



Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;



Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e
nutrição;



Atuar em marketing de alimentação e nutrição;



Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência;



Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando sua utilização
na alimentação humana;



Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição;
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Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano, integrando
equipes multiprofissionais

1.12. Perfil do Egresso
O Curso de Graduação em Nutrição da UFMT tem como perfil do egresso o “Nutricionista,
com formação generalista, autônomo na busca do conhecimento, sensível e crítico à realidade social,
econômica, política e cultural, percebendo o ser humano em sua integralidade, capaz de atuar como
agente de transformação, de forma comprometida, ética e sustentável com ênfase na atenção
dietética, visando à segurança alimentar e nutricional em todos os campos de conhecimento em que
a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação
da saúde e para prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais”.
1.13. Organização Curricular
1.13.1.

A Proposta de Matriz Curricular

O egresso do curso de graduação em nutrição após cumprida a carga horária total com
aproveitamento, obterá o título de Bacharel em nutrição com a titulação específica de Nutricionista
conforme Resolução CNE/CES nº 5 de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares
do Curso de Graduação em Nutrição.
O funcionamento do curso segue as normas do ensino de graduação em regime seriado
semestral, estabelecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso.
Em relação aos Estágios Curriculares Supervisionados, Trabalho de Graduação e Atividades
Complementares, o curso dispõe de normas específicas, apresentadas nos Anexos I, II e III,
respectivamente.
A implantação do curso está prevista para o primeiro semestre de 2011, com oferta de 60
vagas anuais no processo seletivo, com ingresso de 30 alunos por semestre. O curso será ofertado
no período integral com regime acadêmico seriado semestral.

1.13.2.

A estrutura da matriz curricular

A matriz curricular do Curso de Graduação em Nutrição foi organizada em disciplinas que
estão distribuídas em núcleos temáticos interdisciplinares:


Núcleo de Formação Biológica – compreende as disciplinas relacionadas com o
conhecimento biológico necessário para um profissional que atue na área da saúde. Abrange
conteúdos programáticos básicos das Ciências Biológicas e da Saúde, pré- requisitos para os
núcleos de aproximação da prática e o profissionalizante.
Nesse núcleo propõe-se por meio da disciplina estudos morfológicos I e II, o ensino por

sistemas do corpo humano, que abrange conteúdos de anatomia, embriologia, histologia, imunologia,
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na perspectiva de entendimento mais integral do corpo humano, além de outras disciplinas
específicas.


Núcleo de Formação Humanística – na medida em que compreendemos saúde como um
processo de práticas sociais, permeado pelas concepções de saúde, adoecimento,
condicionantes históricos, abrangendo diferentes dimensões da produção da vida humana
(educação, trabalho, condições de vida, subjetividade, relações sociais) as disciplinas
relacionadas com as áreas de Ciências Sociais, Humanas e Econômicas se inserem com
conteúdos que darão suporte para a compreensão do homem como ser integral, por meio de
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,

e nas relações

humanas do nutricionista com os demais profissionais da saúde e, principalmente com o
cidadão, a família, a comunidade, a cultura local e aos saberes populares relativos aos
hábitos alimentares.


Núcleo Profissionalizante – inclui disciplinas que abordam conteúdos teóricos e práticos,
subsidiando ao aluno a utilização e o domínio de instrumentos, técnicas e procedimentos que
serão utilizados nas áreas de atuação do Nutricionista.



Núcleo de Aproximação da Prática – se projeta nesse eixo atividades de formação e
aprendizagem numa perspectiva da busca permanente de articulação da prática com a teoria
e na interrelação com os demais eixos. Nesse, inserem-se as Atividades de Integração (AI),
componentes curriculares que serão ofertados em todos os semestres, exceto nos dois
últimos em que se realizarão os Estágios Curriculares Integrados. As AI, ao longo do curso,
virão na perspectiva de uma proposta pedagógica mais ativa, de promover cenários de
prática com vivências de aprendizagem da realidade social e profissional que possam
subsidiar os conteúdos teóricos já trabalhados, mas também, de despertar para os novos
conteúdos a serem adquiridos na formação do Nutricionista. Ainda inserido nesse eixo, estão
os Estágios Integrados I e II, que serão realizados em Unidades de Saúde, Policlínicas,
Hospitais de Referência, Escolas, Restaurantes Comerciais e Institucionais, dentre outros.
Estes estágios terão uma característica eminentemente prática, de forma integrada,
considerando o contexto social e humanístico que deve ocorrer nessa prática, com
distribuição eqüitativa de carga horária nas áreas de nutrição social, nutrição clínica e
alimentação coletiva, sendo que o conteúdo da área da ciência dos alimentos esta presente
nas três áreas.
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Como eixos integradores que devem perpassar todos os núcleos estão a segurança alimentar
e nutricional, a alimentação adequada como direito humano básico e a ética e bioética como
princípios do caráter científico.
Desta forma a matriz curricular proposta possui a seguinte distribuição por núcleo:
Tabela 1 - Distribuição de carga horária por núcleo
Discriminação dos núcleos

Carga horária

%

Núcleo de Formação Biológica

704 h

18,06

Núcleo de Formação Humanística

416 h

10,67

Núcleo Profissionalizante

1696 h

43,51

Núcleo de Aproximação da Prática

1082 h

27,76

Quadro 2 – Discriminação das disciplinas por núcleo, carga horária teórica e prática.
Núcleo

Formação Biológica

Disciplinas
Biologia Geral
Estudo Morfológico I
Química Analítica e Inorgânica
Estudo Morfológico II
Química Orgânica
Fisiologia I
Fisiologia II
Bioquímica I
Bioquímica II
Patologia
Microbiologia Geral
Parasitologia

Subtotal

Formação
Humanística

Subtotal

Sociologia e Saúde
História da Alimentação e Nutrição
Antropologia
Iniciação a Metodologia de Pesquisa
Economia Agrícola
Psicologia e Saúde
Ética e Exercício Profissional
Saúde e ambiente
Comunidade e Saúde
Bioética
Comunicação e Educação em Saúde
IPCN I

CHT
64
80
64
96
64
64
64
64
48
32
32
32
704
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
384

CHT
64
56
30
72
64
48
48
64
48
32
22
32
580
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
384

CHP
24
34
24
16
16

10
124

-

Continua...

Quadro 2 – Discriminação das disciplinas por núcleo, carga horária teórica e prática.
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Continuação
Núcleo

Disciplina

Profissionalizante

Nutrição, Alimentos e Nutrientes
Política e Planejamento em Saúde e Nutrição I
Bioestatística
Bromatologia I
Bromatologia II
Política e Planejamento em Saúde e Nutrição II
Epidemiologia
Técnica Dietética I
Técnica Dietética II
Nutrição e Dietética I
Microbiologia de Alimentos
Nutrição e Dietética II
Avaliação Nutricional I
Avaliação Nutricional II
Higiene e Segurança dos Alimentos
Tecnologia de Alimentos
Educação Nutricional
Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição I
Dietoterapia e Fisiopatologia I
Dietoterapia e Fisiopatologia II
Gestão de UAN II
Gestão de UAN III
Tópicos Especiais em Nutrição
Optativas
TG I,II,III
Nutrição Experimental
IPCN II

Sub total
Aproximação
Prática

da Atividade integradora I à VIII
Estágios

Sub total
TOTAL
Atividades Complementares
TOTAL GERAL

1.13.3.

CHT

CHT

64

64

64
32
64
64
32
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
32
32
160
144
32
96
32
96
48
64
32
1728

64
32
40
40
32
64
16
16
64
32
64
28
36
32
36
32
32
160
144
32
96
32
96
48
24
32
1388

272
810
1082

CHP

24
24

48
48
32
36
28
32
28

40
340
272
810
1082

3898
100
3998

Atividades Complementares

Compreendendo que a formação do Nutricionista não deve estar restrita a distribuição de
disciplinas do curso, propõe-se o componente acadêmico das atividades complementares.
As Atividades Complementares no curso tem por finalidade propiciar ao estudante a aquisição
de experiências diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro, buscando interação teoriaprática contemplando a especificidade do curso, a continuidade da respectiva formação acadêmica e
o estímulo aos estudos de Pós- Graduação.
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As atividades Complementares devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de
habilidades, conhecimentos e competências do acadêmico, inclusive as adquiridas fora do ambiente
escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais,
interdisciplinares de permanente contextualização e atualização, especialmente com o mundo do
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
Essas atividades caracterizam-se como acadêmico-científico-culturais distribuídas entre
atividades de ensino, atividades de pesquisa, de extensão e aprimoramento profissional, de
representação e culturais, estando regulamentadas no Anexo III.
O aluno deverá integralizar 100 horas de atividades complementares na sua carga horária de
acordo com a regulamentação específica do curso.

1.13.4.

Disciplinas Optativas

Entre o rol de disciplinas optativas inclui-se a disciplina LIBRAS como optativa livre, com
carga horária de 60 horas, para atendimento do Decreto n 5626 de 22 de dezembro de 2005, sendo
que o aluno só terá o registro em seu histórico escolar quando optar por cursá-la.

1.13.5.

Estágios Supervisionados Integrados

A modalidade de Estágios Supervisionados Integrados proposta no novo Projeto Político
Pedagógico, também apresenta inovações em relação ao projeto anterior. Nesse novo projeto, os
estágios compreendem todas as atividades inerentes a prática do Nutricionista, ou seja, nos locais de
estágio o aluno desenvolve as atividades de forma integrada abrangendo conhecimentos de todas as
áreas de atuação correspondendo as áreas de saúde coletiva, estando nessa incluído todo o
conteúdo de vigilância alimentar, a área de nutrição clínica e a de alimentação coletiva.
Os locais de estágios abrangem o Sistema Único de Saúde em todos os seus níveis de
complexidade, empresas e ou escolas que possuem serviços de distribuição de refeição. Para grupo
de alunos, divididos em subturmas, de acordo com a disponibilidade de vagas dos locais de estágio,
haverá um docente responsável além da supervisão do Nutricionista do local credenciado.
A carga horária do estágio supervisionado integrado, de caráter eminentemente prático, será
de 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Nutrição, correspondendo
a 810 horas, proposto com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação.
O Regulamento do Estágio segue legislação interna e externa vigente, e compõem os anexos desse
projeto.

1.13.6.

Atividade Integradora

Dentre as inovações proposta para o novo Projeto Político Pedagógico do Curso de
Graduação em Nutrição, destacamos um componente curricular integralizador – as Atividades de
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Integração (AI) que serão ofertados em todos os semestres, exceto nos dois últimos em que se
realizarão os Estágios Curriculares Integrados. As AI ao longo do curso virão na perspectiva de uma
proposta pedagógica mais ativa, de promover cenários de prática com vivências de aprendizagem da
realidade social e profissional que possam subsidiar os conteúdos teóricos já trabalhados, mas
também, de despertar para os novos conteúdos a serem adquiridos na formação do Nutricionista.
Desta forma, as AI terão como objetivo promover a integração vertical, que integrará conteúdos e
práticas no semestre/ano e a integração horizontal, conciliando o curso formativo ao longo do
currículo. No planejamento das atividades a serem desenvolvidos temas transversais se articularão
aspectos da ética e bioética, o conhecimento científico e a abordagem de seus métodos
investigativos, componentes socioculturais e de saúde, alimentação e nutrição, segurança alimentar e
nutricional, o direito à alimentação saudável, promoção da saúde, cultura regional, entre outros.
Os cenários de aprendizagem a serem utilizados devem ser definidos a partir dos principais
temas trabalhados no semestre, priorizando o Sistema Único de Saúde, conforme determinado pelas
Diretrizes Curriculares para os cursos de Nutrição.
Os principais locais de atividade serão as comunidades de bairros periféricos, principalmente,
naqueles em que se identifique o programa de saúde da família e seus principais equipamentos
sociais, como escolas, instituições religiosas, unidades de saúde, estabelecimentos de produção e
comercialização de alimentos, ambulatórios, hospitais, unidade de alimentação e nutrição, associação
de bairros, centros de atendimento a idosos, dentre outros. Identifica-se como importância para essa
atividade, as articulações e convênios com os órgãos públicos e com projetos, a exemplo do PET
Saúde, nos quais o curso de Nutrição participa juntamente com outros cursos de graduação.
Como estratégias para estas atividades, serão previstas visitas aos locais até o
desenvolvimento de ações do campo profissional de maneira supervisionada relacionada compatível
com a formação do estudante. Os resultados das AI deverão ser socializados por meio de seminários,
encontros, workshop, entre outros.
Prevê-se também com as AI despertar no aluno, ainda na graduação, a importância do
trabalho multidisciplinar no atendimento da saúde do homem, assim as atividades deverão envolver
nos locais não somente o profissional Nutricionista, mas outros que estejam relacionados à
promoção, prevenção e manutenção da saúde.
Em sua operacionalização as AI terão um docente coordenador por semestre, com o papel de
fazer a articulação entre os professores que ministram componentes curriculares no semestre
correspondente a integralização vertical, desenhar atividades no período e realizar o planejamento
antes do início de cada semestre. Estas atividades deverão ser apresentadas aos demais professores
do curso, na semana de planejamento, prevista para o início de cada semestre.
Os coordenadores de AI, num total de 8 docentes, deverão eleger um coordenador geral e se
reunirem sistematicamente com a finalidade de fazer a articulação horizontal. Para cada AI os alunos
matriculados serão subdivididos em 2 subturmas de 15 alunos.
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Para avaliação e divulgação das atividades desenvolvidas a cada semestre, deverá ser
planejada uma Oficina com a participação de todos os docentes e alunos de todos os semestres.
Destas oficinas deverão surgir as novas atividades a serem executadas nos períodos subseqüentes.
A construção das Atividades Integradoras será executada de forma progressiva, envolvendo
os docentes em cada semestre. No entanto, é possível que em alguns destas atividades a integração
ocorra apenas entre alguns componentes curriculares, considerando as dificuldades de integração
plena. No entanto, a cada semestre/ano deve ser realizada uma avaliação na perspectiva de se
buscar uma maior integração entre os componentes curriculares.
Ressaltamos que vislumbramos nesse componente curricular, um maior comprometimento do
curso e da Universidade com as demandas sociais, por meio das atividades de pesquisa e extensão
que poderão ser estratégias utilizadas e também um maior envolvimento dos gestores na definição
das atividades a serem desenvolvidas.
A matriz curricular proposta possui a seguinte distribuição total de carga horária por
componente acadêmico.

Tabela 02: Distribuição Carga horária por componente acadêmico
COMPONENTES CURRICULARES

2011

%

2672

66,83

DISCIPLINAS OPTATIVAS

96

2,4

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

48

1,2

ESTÁGIOS CURRICULARES

810

20,26

ATIVIDADE INTEGRADORA

272

6,8

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

100

2,5

3998

100

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL GERAL

Quadro 3 - Matriz Curricular
Disciplina

1º
SEMESTRE

CHT

CT

CP

Subturma

Biologia Geral

64h

64h

-

-

Estudo Morfológico I

80h

56h

24h

2

Antropologia

32h

32h

-

-

História da Alimentação e Nutrição

32h

32h

-

-

Química Analítica e Inorgânica

64h

30h

34h

-

Sociologia E Saúde

32h

32h

-

-

Iniciação a Metodologia Científica

32h

32h

-

-

Atividade integradora I

32h

-

32h

3

Total

368

278

90
Continua...
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Quadro 3 - Matriz Curricular
Continuação
Disciplina

CHT

CT

CP

Subturma

Economia Agrícola

32h

32h

-

-

Psicologia e Saúde

32h

32h

-

-

Estudo Morfológico II

96h

72h

24h

-

Saúde e Ambiente

32h

32h

-

-

SEMESTRE Química Orgânica

64h

64h

-

-

Nutrição, Alimentos e Nutrientes

64h

64h

-

-

Ética e Exercício Profissional

32h

32h

-

-

Atividade integradora II

32h

-

32h

3

Total

384

328

56

Bioestatística

32h

32h

-

-

Bioquímica I

64h

64h

-

-

Fisiologia I

64h

48h

16h

3

Política e Planejamento em Saúde e Nutrição I

64h

64h

-

-

SEMESTRE Parasitologia Humana

32h

32h

-

-

Comunidade e Saúde

32h

32h

-

-

Bromatologia I

64h

40h

24h

3

Atividade integradora III

32h

-

32h

3

Total

384

312

72

Bioquímica II

48h

48h

-

-

Bromatologia II

64h

40h

24h

3

Epidemiologia

64h

64h

-

-

Fisiologia II

64h

48h

16h

3

32h

22h

10h

2

Política e Planejamento em Saúde e Nutrição II

32h

32h

-

-

Técnica Dietética I

64h

16h

48h

3

Atividade integradora IV

32h

-

32h

3

Total

400

280

130

32h

32h

-

-

64h

32h

32h

3

64h

-

-

-

2º

3º

4º

SEMESTRE Microbiologia Geral

Comunicação e Educação em Saúde I
5º
SEMESTRE Microbiologia de Alimentos
Nutrição e Dietética I

Continua....
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Quadro 3 - Matriz Curricular
Continuação
Disciplina

CHT

CT

CP

Subturma

Patologia Geral

32h

32h

-

-

Técnica Dietética II

64h

16h

48h

3

SEMESTRE Avaliação Nutricional I

64h

28h

36h

3

Bioética

32h

32h

-

-

Atividade integradora V

32h

-

32h

3

Total

384

172

146

Nutrição e Dietética II

64h

64h

-

-

Avaliação Nutricional II

64h

36h

28h

3

Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição I

32h

32h

-

-

Educação Nutricional

32h

32h

-

-

64h

36h

28h

3

Higiene e Segurança dos Alimentos

64h

32h

32h

3

Iniciação a Pesquisa Científica em Nutrição I

32h

32h

-

-

Atividade integradora VI

32h

-

32h

3

Total

384

264

120

Tópicos Especiais em Nutrição

32h

32h

-

-

Iniciação a Pesquisa Científica em Nutrição II

32h

32h

-

-

Dietoterapia e Fisiopatologia I

160h

-

-

-

Gestão de Unidades de Alimentação em Nutrição II

32h

32h

-

-

Nutrição Experimental

64h

24h

40h

3

Optativas

32h

32h

-

-

Atividade integradora VII

32h

-

32h

3

Total

384

312

72

Dietoterapia e Fisiopatologia II

144h

144h

-

-

Gestão de Unidades de Alimentação em Nutrição III 96h

96h

-

-

Trabalho de Graduação I

16h

16h

-

-

Optativas

64h

64h

-

-

Atividade integradora VIII

32h

-

32h

3

Total

352

320

32

5º

6º

SEMESTRE Tecnologia de Alimentos

7º
SEMESTRE

8º
SEMESTRE

Continua...
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Continuação

9º

Disciplina

CHT

CT

CP

Subturma

Estágio Integrado I

440h

-

440h

6

16h

16h

-

-

Total

456

16

440

Estágio Integrado II

370h

-

370h

10

Trabalho de Graduação III

16h

16h

-

-

Total

386

16

370

SEMESTRE Trabalho de Graduação II

10º
SEMESTRE
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1.14. Ementário das Disciplinas Obrigatórias
DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA
Carga horária total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Departamento de Antropologia/ICHS

EMENTA
Discussão sobre os fundamentos culturais das práticas alimentares. Introdução aos conceitos básicos
da antropologia e diálogos com a área de nutrição: comida, simbolismo e identidades.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Os desafios do olhar antropológico.
Conceitos de etnocentrismo, alteridade e relativização;
Os movimentos do olhar antropológico: o próximo e o distante;
UNIDADE II – Conceito de Cultura em Antropologia
A palavra e o conceito: a história do conceito de cultura
A cultura em nosso cotidiano
Do inato ao aprendido: as múltiplas determinações do humano
Sobre dinâmicas e fronteiras: mudanças culturais e contatos culturais
UNIDADE III – Antropologia da Alimentação: comida e simbolismo
Noções de natureza e cultura: cru e cozido, alimento e comida.
Diversidade cultural e hábito alimentar;
Representações sociais da comida;
Simbolismo e sistemas de classificação;
Os tabus alimentares;
UNIDADE IV – Antropologia da Alimentação: comida e identidades
Noções de identidade em Antropologia
A construção social do gosto: estilos de vida e práticas, hábitos e comportamentos alimentares;
Globalização e transformações nos modelos alimentares.
Comida, corpo e saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROCHA, E. O que é etnocentrismo? São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 07-22.
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Campus, 2003.
DE Garine Igor "Alimentação, Culturas e Sociedades." in: O Correio da UNESCO - O Sal da Terra,
Alimentação e Culturas. Edição Brasileira, FGV, Julho, 1987, ano 15, n° 7.
DELGADO, Andréia F. “Memória, trabalho e Identidade: as doceiras da cidade de Goiás” In Cadernos
Pagu (13), 1999 UNICAMP
FARB, Peter; ARMELAGOS, George. Consuming Passions, The Anthopology of Eating.
Houghton Miffin Company, 1980.

Boston,

FISBERG, Mauro; WEHBA, Jamal; COZZOLINO, Silvia Maria Fanciscato. Um, dois, feijão com arroz:
A Alimentação no Brasil de norte a sul. São Paulo: Editora Atheneu, 2002.
FISCHLER, Claude. L’ Homnivore. Paris, Poche Odile Jacob, 2001.
FISCHLER, Claude. O Modelo Alimentar Mediterrâneo: mito e / ou realidade. Projeto História nº 25
dezembro / 02, Corpo e Cultura, SP, PUC - SP.
FLANDRIN, Jean - Louis e MONTANARI, Massimo. História da Alimentação. São Paulo, Estação
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DISCIPLINA: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL I
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 28 horas
Carga horária prática: 36 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução ao estudo da avaliação nutricional. Métodos diretos de avaliação do estado nutricional:
avaliação antropométrica, clínica e bioquímica do estado nutricional de crianças, adolescentes e
gestantes. Método indireto de avaliação nutricional: estudos sócio-econômicos e demográficos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução ao Estudo da Avaliação Nutricional
1.1. Conceito e objetivos;
1.2. Métodos diretos e indiretos de avaliação do estado nutricional
1.3. Dimensões do estado nutricional: biológica e social
1.4. Manifestações orgânicas do estado nutricional
1.5. Método clínico e epidemiológico na avaliação do estado nutricional
UNIDADE II – Métodos Diretos de Avaliação Nutricional: Antropometria e Exame Físico
2.1. Definição, vantagens e limitações
2.2. Principais medidas antropométricas mensuradas
2.3. Padronização de técnicas, índices e indicadores antropométricos;
2.4. População de referência e pontos de corte.
2.5. Sinais clínicos de deficiências nutricionais e técnicas de observação.
UNIDADE III – Avaliação Nutricional do Recém-Nascido
3.1. Fatores que afetam o crescimento fetal
3.2. Etapas de desenvolvimento do recém-nascido
3.3. Indicadores nutricionais no recém-nascido
3.4. Curvas de crescimento intra-uterino
3.5. Técnicas de obtenção de medidas antropométricas
3.6. Avaliação bioquímica
UNIDADE IV – Avaliação Nutricional do Lactente, Pré-Escolar e Escolar
4.1. Tipos de estudo de avaliação nutricional
4.2. Estudos populacionais realizados no Brasil
4.3. Processo biológico do crescimento
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4.4. Fatores que influenciam o crescimento
4.5. Velocidade do crescimento
4.6. Índices e Indicadores antropométricos do estado nutricional
4.7. Medidas estatísticas usadas na avaliação nutricional de crianças
4.8. Pontos de corte para medidas estatísticas segundo o SISVAN
4.9. Populações de referência para diagnóstico do estado nutricional
UNIDADE V – Avaliação Nutricional do Adolescente
5.1. Conceito e classificação de adolescência
5.2. Crescimento e desenvolvimento na adolescência
5.3. Práticas alimentares e estado nutricional do adolescente
5.4. Maturação sexual na avaliação do estado nutricional
5.5. Índices e indicadores antropométricos na adolescência
5.6. Curvas nacionais e internacionais de crescimento de adolescentes
5.7. Pontos de corte de medidas estatísticas na avaliação nutricional segundo o SISVAN
5.8. Avaliação bioquímica do estado nutricional
UNIDADE VI – Avaliação Nutricional da Gestante
6.1. Objetivos do monitoramento nutricional da gestante
6.2. Fatores que interferem no estado nutricional da gestante
6.3. Ganho de peso na gestação
6.4. Indicadores do estado nutricional da gestante: vantagens, limitações e pontos de corte
6.5. Avaliação do estado nutricional da gestante segundo a Curva de Atalah et. al.
6.6. Classificação do estado nutricional da gestante
6.7. Avaliação bioquímica na gestação
6.8. Anemia na gestação
UNIDADE VII – Método Indireto de Avaliação Nutricional: Estudos Sócio-Econômicos e Demográficos
7.1. Indicadores sócio-econômicos e ambientais e estado nutricional
7.2. Desigualdade, pobreza e condições de saúde e nutrição
7.3. Insegurança alimentar e estado nutricional

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KAC, G; SICHIERI, R; GIGANTE, DP. Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro, 2007, Fiocruz &
Atheneu, 579p.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Orientações
básicas para a coleta, o processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde.
2004, Brasília.
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WHO (World Health Organization), 1995. Physical Status: The use and interpretation of
anthropometry. WHO Technical Report Series 854, Ge-neva, 453p.
CUPPARI, L. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar. UNIFESP- Nutrição, São Paulo, 2005,
Manole, 474p.
WHO (World Health Organization), 1998. Obesity: preventing and managing the global epidemic.
WHO Technical Report Series 894. Geneva:WHO.
FISBERG RM, SLATER B, MARCHIONI D, MARTINI LA. Inquéritos Alimentares. São Paulo, 2005.
Manole, 334p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACUÑA K, Cruz T. Avaliação do Estado Nutricional de Adultos e Idosos e Situação Nutricional da
População Brasileira. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 2004; 48 (3): 345-61
ANJOS LA, WAHRLICH V. Composição Corporal na Avaliação do Estado Nutricional. In: Kac G,
Sichieri R, Gigante DP. Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Fiocruz e Atheneu; 2007. p.149164.
BERMUDEZ OI, TUCKER KL. Trends in dietary patterns of Latin American populations Caderno de
Saúde Pública 2003; 19 (sup. 1): S87-S99.
CAMPOS, MTFS; MONTEIRO, JBR; ORNELAS, APRC. Fatores que afetam o consumo alimentar e
a nutrição do idoso. Revista de Nutrição 2000; 13 (3): 157-165.
CAVALCANTE AAM, Priore SE, FRANCESCHINI SCC. Estudos de consumo alimentar: aspectos
metodológicos gerais e o seu emprego na avaliação de crianças e adolescentes. Revista Brasileira
de Saúde Materno Infantil 2004; 4 (3): 229-40.
CERVATO AM, Derntl AM, LATORRE MRDO, MARUCCI MFN. Educação nutricional para adultos e
idosos: uma experiência positiva em Universidade Aberta para a Terceira Idade. Revista de
Nutrição 2005; 18 (1):41-52.
CERVI, A: CASTRO, SC; FRANCESCHINI, SEP. Análise crítica do uso do índice de massa corporal
para idosos. Revista de Nutrição 2005, 18 (6):765-775,
FERREIRA MG, VALENTE JG, GONÇALVES-SILVA RMV, Sichieri R. Consumo de bebida
alcoólica e adiposidade abdominal em doadores de sangue. Revista de Saúde Pública 2008;
42(6):1067-73.
FERREIRA MG, VALENTE JG, GONÇALVES-SILVA RMV, SICHIERI R. Acurácia da circunferência
da cintura e da relação cintura/quadril como preditores de dislipidemias em estudo transversal de
doadores de sangue de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Caderno de Saúde Pública 2006; 22 (2): 30714.
GIGANTE DP; HORTA, BL; BARROS, FC; VICTORA, CG. Avaliação nutricional de adultos da
coorte de nascimentos de 1982, Pelotas, RS. Revista de Saúde Pública 2008; 42(Supl. 2):60-9.
GIGANTE DP, DIAS DA COSTA JS, OLINTO MTA, MENEZES AMB, MACEDO S. Obesidade da
população adulta de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil e associação com nível sócio-econômico.
Caderno de Saúde Pública 2006; 22 (9): 1873-9.
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LOHMAN, T.G.; ROCHE, A.F.; MARTORELL, R. Anthropometric Standardization Reference
Manual. Champaign, Illinois, Human Kinetics Books, 1988.
MONTEIRO, AB; FERNANDES FILHo, J. Análise da composição corporal: uma revisão de
métodos. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano 2002; 4 (1): 80-92.
SICHIERI, R; CASTRO, JF; MOURA, AS. Fatores associados ao padrão de consumo alimentar da
população brasileira urbana. Cadernos de Saúde Pública 2003; 19(Sup. 1):S47-S53.
SILVEIRA, EA, KAC, G, BARBOSA LS. Prevalência e fatores associados à obesidade em idosos
residentes em Pelotas, Rio Grande do Sul,Brasil: classificação da obesidade segundo dois pontos
de corte do índice de massa corporal. Cadernos de Saúde Pública 2009; 25(7):1569-1577.
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DISCIPLINA: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL II
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 36 horas
Carga horária prática: 28 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Método direto de avaliação do estado nutricional: avaliação antropométrica, clínica e bioquímica do
estado nutricional de adultos, idosos e pacientes hospitalizados. Métodos Laboratoriais de avaliação
da composição corporal. Método indireto de avaliação nutricional: inquéritos alimentares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Avaliação Nutricional do Adulto
1.1. Objetivos da avaliação antropométrica do adulto
1.2. Padronização de técnicas de avaliação antropométrica
1.3. Principais medidas antropométricas aferidas no adulto
1.4. Instrumentos e técnicas de aferição de medidas antropométricas
1.5. Estratégias para melhorar a reprodutibilidade de medidas antropométricas
1.6. Índices e indicadores usados na avaliação antropométrica de adultos, pontos de corte e
referenciais
1.7. Vantagens e limitações dos indicadores antropométricos
1.8. Indicadores bioquímicos do estado nutricional de adultos
1.9. Inquéritos populacionais realizados no Brasil
UNIDADE II – Avaliação Nutricional do Idoso
2.1. Objetivos da avaliação antropométrica do idoso
2.2. Principais medidas antropométricas aferidas no idoso
2.3. Fatores de risco para o estado nutricional do idoso
2.4. Efeitos fisiológicos do envelhecimento e modificações na composição corporal
2.5. Fatores que dificultam a avaliação antropométrica do idoso
2.6. Índices e indicadores usados na avaliação antropométrica de idosos e valores de referência
2.7. Indicadores bioquímicos do estado nutricional de idosos
2.8. Abordagem clínico-funcional na avaliação do idoso
UNIDADE III – Avaliação Nutricional do Paciente Hospitalizado
3.1. Objetivos da avaliação nutricional do paciente hospitalizado
3.2. Problemas nutricionais mais comuns em pacientes hospitalizados
3.3. Fatores que contribuem para a desnutrição do paciente hospitalizado
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3.4. Avaliação antropométrica do paciente hospitalizado
3.5. Cálculo do peso e estatura estimados
3.6. Avaliação subjetiva Global
3.7. Mini-avaliação nutricional
3.8. Dinamometria e MAP

UNIDADE IV - Métodos Laboratoriais de Avaliação da Composição Corporal
4.1. Modelos de análise da composição corporal
4.2. Métodos usados na avaliação da composição corporal
4.3. Aplicação dos métodos laboratoriais
4.4. Vantagens e limitações dos métodos laboratoriais

UNIDADE V - Método Indireto de Avaliação Nutricional: Inquéritos Alimentares
5.1. Objetivos da avaliação do consumo alimentar
5.2. Fatores que interferem no consumo alimentar de indivíduos e populações
5.3. Fontes de erro na avaliação do consumo alimentar
5.4. A escolha do método de avaliação do consumo alimentar
5.5. Enfoques na avaliação do consumo alimentar
5.6. Métodos de avaliação do consumo alimentar: aplicações
5.7. Vantagens e limitações dos métodos de avaliação do consumo alimentar
5.8. Computação de dados de consumo alimentar
5.9. Inquéritos alimentares realizados no Brasil

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KAC, G; SICHIERI, R; GIGANTE, DP. Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro, 2007, Fiocruz &
Atheneu, 579p.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Orientações
básicas para a coleta, o processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde.
2004, Brasília.
WHO (World Health Organization), 1995. Physical Status: The use and interpretation of
anthropometry. WHO Technical Report Series 854, Ge-neva, 453p.
CUPPARI, L. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar. UNIFESP- Nutrição, São Paulo, 2005,
Manole, 474p.
WHO (World Health Organization), 1998. Obesity: preventing and managing the global epidemic.
WHO Technical Report Series 894. Geneva:WHO.
FISBERG RM, SLATER B, MARCHIONI D, MARTINI LA. Inquéritos Alimentares. São Paulo, 2005.
Manole, 334p.
58

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
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ANJOS LA, WAHRLICH V. Composição Corporal na Avaliação do Estado Nutricional. In: Kac G,
Sichieri R, Gigante DP. Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Fiocruz e Atheneu; 2007. p.149164.
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Saúde Pública 2003; 19 (sup. 1): S87-S99.
CAMPOS, MTFS; MONTEIRO, JBR; ORNELAS, APRC. Fatores que afetam o consumo alimentar e
a nutrição do idoso. Revista de Nutrição 2000; 13 (3): 157-165.
CAVALCANTE AAM, Priore SE, FRANCESCHINI SCC. Estudos de consumo alimentar: aspectos
metodológicos gerais e o seu emprego na avaliação de crianças e adolescentes. Revista Brasileira
de Saúde Materno Infantil 2004; 4 (3): 229-40.
CERVATO AM, Derntl AM, LATORRE MRDO, MARUCCI MFN. Educação nutricional para adultos e
idosos: uma experiência positiva em Universidade Aberta para a Terceira Idade. Revista de
Nutrição 2005; 18 (1):41-52.
CERVI, A: CASTRO, SC; FRANCESCHINI, SEP. Análise crítica do uso do índice de massa corporal
para idosos. Revista de Nutrição 2005, 18 (6):765-775,
FERREIRA MG, VALENTE JG, GONÇALVES-SILVA RMV, Sichieri R. Consumo de bebida
alcoólica e adiposidade abdominal em doadores de sangue. Revista de Saúde Pública 2008;
42(6):1067-73.
FERREIRA MG, VALENTE JG, GONÇALVES-SILVA RMV, SICHIERI R. Acurácia da circunferência
da cintura e da relação cintura/quadril como preditores de dislipidemias em estudo transversal de
doadores de sangue de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Caderno de Saúde Pública 2006; 22 (2): 30714.
GIGANTE DP; HORTA, BL; BARROS, FC; VICTORA, CG. Avaliação nutricional de adultos da
coorte de nascimentos de 1982, Pelotas, RS. Revista de Saúde Pública 2008; 42(Supl. 2):60-9.
GIGANTE DP, DIAS DA COSTA JS, OLINTO MTA, MENEZES AMB, MACEDO S. Obesidade da
população adulta de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil e associação com nível sócio-econômico.
Caderno de Saúde Pública 2006; 22 (9): 1873-9.
LOHMAN, T.G.; ROCHE, A.F.; MARTORELL, R. Anthropometric Standardization Reference
Manual. Champaign, Illinois, Human Kinetics Books, 1988.
MONTEIRO, AB; FERNANDES FILHo, J. Análise da composição corporal: uma revisão de
métodos. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano 2002; 4 (1): 80-92.
SICHIERI, R; CASTRO, JF; MOURA, AS. Fatores associados ao padrão de consumo alimentar da
população brasileira urbana. Cadernos de Saúde Pública 2003; 19(Sup. 1):S47-S53.
SILVEIRA, EA, KAC, G, BARBOSA LS. Prevalência e fatores associados à obesidade em idosos
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DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Saúde Coletiva/ISC

EMENTA
Conceitos fundamentais. Tipo de levantamentos de dados. Noções de amostragem. Tipos de
variáveis. Estatística descritiva: medidas de freqüência, medidas de tendência central, medidas de
dispersão. Distribuição normal: características e propriedade. Noções de estatística inferencial: Teste
do qui-quadrado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Conceitos fundamentais
1.1. Estatística descritiva e inferencial;
1.2. Bioestatística;
1.3. Dado e Informação.
UNIDADE II –Tipos de levantamento de dados
2.1. Contínuos, periódicos e ocasionais;
2.2. Tipo de dado: primário e secundário.
UNIDADE III – Noções de amostragem
3.1. População e amostra;
3.2. Amostragem probabilística e não probabilística.
UNIDADE IV – Variáveis
4.1. Conceito,
4.2. Variáveis quantitativas - discreta e continua
4.3. Variáveis qualitativas - nominal e ordinal.
UNIDADE V – Estatística descritiva
5.1. Distribuição de freqüências: freqüência absoluta, relativa, acumulada;
5.2. Apresentação tabular e gráfica dos dados;
5.3. Medidas de tendência central (média, mediana e moda);
5.4. Medidas de dispersão: variância/desvio padrão;
5.5. Separatrizes: Percentis, decis, quartis;
5.6. Distribuição normal: características e propriedades.

60

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
UNIDADE VI – Estatística Inferencial
6.1. Teste de hipóteses: Qui- quadrado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERQUÓ ES, Souza JMP, Gotlieb SLD. Bioestatística. São Paulo: EPU, 1981.
VIEIRA S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 1980
CALLEGARI-JACQUES SM. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MALETTA CHM. Bioestatística e saúde pública. Belo Horizonte: Independente; 2000.
JEKEL JF, KATZ DL, ELMORE JG. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. 2.
Ed. São Paulo: Artmed; 2006.
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DISCIPLINA: BIOÉTICA
Carga horária total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à Bioética. A bioética e os modelos explicativos do processo saúde-doença. A bioética e a
pesquisa em saúde. A bioética e a ciência da nutrição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução à bioética.
1.1. Definição e histórico.
1.2. Princípios de beneficência, de justiça, de eqüidade e qualidade.
1.3. Paradigmas e princípios da bioética, religião e ética na área da saúde.

UNIDADE II - A bioética e os modelos explicativos do processo saúde-doença
2.1. Modelos explicativos do processo saúde-doença: genético, econômico, ambientalista, ecológico,
holístico, etc.
2.2. A bioética e os preconceitos na saúde.

UNIDADE III - A bioética e a pesquisa em saúde
3.1. Aspectos éticos do desenvolvimento técnico-científico.
3.2. A pesquisa em saúde: cobaias humanas e experimentação animal.
3.3. Aspectos éticos e metodológicos dos projetos de pesquisa em saúde.
3.4. Aspectos éticos, legais e morais relacionados à autoria na produção científica.

UNIDADE IV - A bioética e a ciência da nutrição
4.1. Avaliação do Código de Ética do Nutricionista sob a ótica da bioética.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERGEL,S.D. Bioética, genética e derechos humanos: la declaración de la UNESCO. Brasília:
Bioética, 7: 165-78.1999.
SILVA, José Vitor da. Bioética: meio ambiente, saúde e pesquisa. São Paulo: Iátria, 2006.
PESSINI, Leo. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, S.I.F. et all. (Eds.) Iniciação à Bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.
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ENGELHARDT, H.T. Fundamentos da bioética. São Paulo: Loyola, 1998.
LOCH, J. A., GAUER, C.J.C., CASADO M., Bioética, Interdisciplinaridade e Prática Clínica. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2008.
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D I S C I P L I N A: BIOLOGIA GERAL
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 60 horas
Carga horária prática: 4 horas
1.15.

Departamento de Origem: Departamento de Ciências Básicas/FCM

EM ENT A
Estudo da célula: constituintes, funções e processos. Noções Básicas de Genética

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - A Célula
1.1. Organização estrutural
1.2. Tipos celulares básicos
1.3. Origem e evolução

UNIDADE II - Composição Química da Célula
2.1. Água e sais minerais
2.2. Lipídios, proteínas, hidratos de carbono e ácidos nucléicos

UNIDADE III - Membrana Plasmática
3.1. Estrutura
3.2. Especializações
3.3. Transporte

UNIDADE IV - Citoplasma
4.1. Composição química
4.2. Citoesqueleto
4.3. Organelas

UNIDADE V - Núcleo
5.1. Núcleo interfásico e mitótico
5.2. Ciclo celular e meiose

UNIDADE VI - Estudos da Genética
6.1. Os cromossomos
6.2. A estrutura e função dos genes
6.3. Alterações cromossômicas numéricas
6.4. Alterações cromossômicas estruturais
6.5. O cariótipo humano
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6.6. Mutações pontuais e polimorfismos
6.7. Leis de Mendel e Padrões de Herança
6.8. Herança monogênica: autossomos
6.9. Herança monogênica ligada ao X
6.10. Herança Multifatorial
6.11. Erros inatos do metabolismo
6.12. Nutrigenética
6.13. Genética do Câncer

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOLSOVER, S.R.; HYAMS, J.S.; SHEPHEPHARD, E.A.; WIEDEMANN, C. G. Biologia Celular 2ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
DE ROBERTIS e DE ROBERTIS, Jr. Bases da Biologia Celular e Molecular. 2ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1997.
JUNQUEIRA, L.C. e CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
MOTTA, P. A. Genética Humana. Aplicada à Psicologia e Toda a Área Biomédica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
THOMPSON, M. W.; McINNES, r. R.; WILLARD, H. F. Genética Médica. 6ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
a

CARVALHO, H.F e PIMENTEL, S.M. A Célula. 2 edição. São Paulo: Manole, 2007.
a

FARAH, S.B. DNA – Segredos e Mistérios. 2 edição. São Paulo: Sarvier, 2007.
JORDE, L.B.; CAREY, J.C; BAMSHAD, M.J.; WHITE, R.L. Genética Médica. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
Artigos científicos a serem selecionados nas bases Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
e Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php).
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DISCIPLINA: BIOQUÍMICA I
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Química/ICET

EMENTA
Introdução ao metabolismo, metabolismo de carboidratos, ciclo de Krebs, cadeia respiratória,
metabolismo de lipídeos, metabolismo de aminoácidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução ao Metabolismo
1.1. Características gerais das biomoléculas
1.2. Bioenergética
1.3. Compostos de alta energia
1.4. ATP - Estrutura e Função
1.5. Enzimas - Função e Regulação
1.6. Coenzimas - NAD, NADP, FAD e FMN
1.7. Vias metabólicas – Conceito
Enzimas
UNIDADE II – Metabolismo de Carboidratos
2.1. Vias - Glicolítica aeróbia e anaeróbia, Glicogênese, Glicogenólise, Via das Pentoses e
Neoglicogênese (Intermediários, Enzimas, Importância, Regulação, Balanço Energético)
2.2. Metabolismo de outros açucares
2.3. Via dos polióis
UNIDADE III – Ciclo de Krebs
3.1. Importância
3.2. Intermediários
3.3. Regulação
3.4. Balanço energético
3.5. Reações anapleróticas
3.6. Ciclo anfibólico
UNIDADE IV – Cadeia Respiratória
4.1. Componentes - Disposição na membrana e potencial de oxido-redução
4.2. Transporte de elétrons
4.3. Fosforilação oxidativa
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4.4. Acoplamento entre transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa
4.5. Teoria quimiosmótica
4.6. Desacopladores e Inibidores da Cadeia Respiratória
4.7. Formação de radicais livres na Cadeia Respiratória.
UNIDADE V – Metabolismo de lipídeos
5.1. Transporte de lipídeos - Lipoproteínas
5.2. Beta oxidação de ácidos graxos
5.3. Síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis
5.4. Síntese e utilização de colesterol
5.5. Síntese e degradação de corpos cetônicos.
UNIDADE VI – Metabolismo de aminoácidos
6.1. Principais aminoácidos
6.2. Digestão de proteínas e absorção de peptídeos e aminoácidos
6.3. Degradação oxidativa de aminoácidos
6.4. Transporte de amônia no organismo
6.5. Ciclo da uréia
6.6. Biossíntese de aminoácidos não essenciais
6.7. Síntese de compostos de importância biológica a partir de aminoácidos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPBELL, M.K., FARRELL, S.O. Bioquímica. 1ª. Ed. Vol.3. Cengage Learning, 2008
DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas -6ª. Ed. Edgard Blucher, 2007
FERRIER D.R., CHAMPE P. C. Bioquímica Ilustrada. 4ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. Sarvier, 2008.
MARZZOCO, A. & TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GARCIA M. A.T., KANAAN , S. Bioquimica Clinica – 1ª. Ed. Editora Atheneu, 2008
PALERMO J. R, Bioquimica da Nutrição, 172ª. Edição: - Editora Atheneu, 2008.
BAYNES J., DOMINICZAK M. H. Bioquímica Médica, 2ª. Ed. Editora Elsevier, 2007.

67

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA II
Carga horária total: 48 horas
Carga horária teórica: 48 horas
Departamento de Origem: Departamento de Química/ICET

EMENTA
Metabolismo de nucleotídeos, bioquímica dos hormônios: mecanismo de ação hormonal e hormônios
reguladores do metabolismo, integração metabólica: estado jejum e alimentado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Metabolismo de nucleotídeos
1.1. Síntese de Ribonucleotídeos
1.2. Nucleotídeos de Purina
1.3. Nucleotídeos de Pirimidinas
1.4. Síntese de desoxiribonucleotídeos
1.5. Degradação das bases nitrogenadas
UNIDADE II – Bioquímica dos hormônios
2.1. Mecanismos da ação hormonal
2.2. Hormônios pancreáticos – insulina e glucagon
2.3. Hormônios da supra-renal – glicocorticóides e adrenalina
2.4. Hormônios tireóideos
UNIDADE III – Integração metabólica
3.1. Estado Alimentado
3.2. Estado de Jejum
3.3. Exercício físico
3.4. Stress
3.5. Diabetes

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPBELL, M.K., FARRELL, S.O. Bioquímica. 1ª. Ed. Vol.3. Cengage Learning, 2008
DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas -6ª. Ed. Edgard Blucher, 2007
FERRIER D.R., CHAMPE P. C. Bioquímica Ilustrada. 4ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. Sarvier, 2008.
MARZZOCO, A. & TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
2007
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GARCIA M. A.T., KANAAN , S. Bioquimica Clinica – 1ª. Ed. Editora Atheneu, 2008
PALERMO J. R, Bioquimica da Nutrição, 172ª. Edição: - Editora Atheneu, 2008.
BAYNES J., DOMINICZAK M. H. Bioquímica Médica, 2ª. Ed. Editora Elsevier, 2007.
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DISCIPLINA: BROMATOLOGIA I
Carga horária total: 64horas
Carga horária teórica: 40horas
Carga horária prática: 24horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Água, açúcares, óleos e gorduras: importância na alimentação, função e características físicoquímicas. Alimentos de origem animal: características estruturais, físico-químicas, funcionais,
organolépticas, valor nutritivo, comportamento dos constituintes em diferentes condições físicoquímicas e tabela brasileira de composição de alimentos. Qualidade nutricional de proteínas.
Legislação brasileira de alimentos. Análises bromatológicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Água
1.1. Caracterização química, funções exercidas e importância na composição dos alimentos.
1.2. Água como meio solvente: soluções, dispersões, suspensões e emulsões –
1.3. Características físico-químicas: ponto de congelamento, ponto de ebulição, pressão de vapor,
viscosidade.
1.4. Formas de água nos alimentos: água livre e água ligada.
1.5. Atividade de água e conservação dos alimentos.
1.6. Classificação dos alimentos em função do ph.
1.7. Demanda bioquímica de oxigênio devido a alimentos.
UNIDADE II – Açúcares
2.1. Caracterização química, função e importância na alimentação, valor nutritivo, características
físico-químicas, poder redutor, poder adoçante.
2.2. Reação de maillard.
2.3. Açúcar invertido.
2.4. Sacarificação do amido.
2.5. Substitutos não calóricos: doçura relativa, qualidade de gosto, solubilidade, estabilidade frente a
ph e temperatura e limitações de uso.
UNIDADE III – Óleos e Gorduras
3.1. Caracterização química, função e importância na alimentação, características físico-químicas.
3.2. Composição química: ácidos graxos saturados e insaturados comumente encontrados em
alimentos – nomenclatura e ponto de fusão.
3.3. Famílias de ácidos graxos insaturados.
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3.4. Hidrogenação catalítica e ácidos graxos trans.
3.5. Rancificação hidrolítica e oxidativa.
3.6. Antioxidantes.
3.7. Colesterol alimentar, aterosclerose e ácidos graxos.
3.8. Tabela brasileira de composição de alimentos: composição centesimal e composição em ácidos
graxos.
UNIDADE IV – Alimentos de Origem Animal
4.1. OVOS, LEITE, CARNES, PESCADOS e Subprodutos processados – caracterização estrutural,
caracterização química, função e importância na alimentação, valor nutritivo, escore químico,
características físico-químicas, ponto isoelétrico das proteínas, comportamento dos constituintes
frente a diferentes condições de pH, temperatura, oxigênio e luz.
4.2. Tabela brasileira de composição de alimentos: composição centesimal e composição em ácidos
graxos.
UNIDADE V – Qualidade Nutricional de Proteínas
5.1. Noções sobre métodos biológicos de avaliação.
5.2. Escore Químico - caracterização e cálculo para diferentes proteínas de origem animal.
UNIDADE VI – Legislação Brasileira de Alimentos
6.1. Normas Básicas sobre Alimentos, Padrões de Identidade e Qualidade.
UNIDADE VII – Análises Bromatológicas
7.1. Procedimentos gerais e laudo de análise.
7.2. Determinação da composição centesimal de alimentos: umidade, cinzas, carboidratos, lipídeos e
proteínas.
7.3. Padrões de identidade e qualidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 3ª ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2004,
478p.
BOBBIO, F. O. & BOBBIO, P. A. Introdução à química dos alimentos. 2ª ed. São Paulo: Varela, 2003,
238p.
BOBBIO, P. A. & BOBBIO, F. O. Química do processamento de alimentos. 2ª ed. São Paulo: Varela,
2001. 143p.
VOLLMER, G.; JOSST, G; SCHENKER, D.; STURM, W.; VREDEN,N. Elementos de bromatología
descriptiva. Zaragoza, España: Acribia, 1999. 644p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE – Legislação brasileira de alimentos. <Disponível em
www.anvisa.gov.br > e <Disponível em www.agricultura.gov.br >
BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE – Tabela brasileira de composição de alimentos. Versão 2 , 2ª
edição <Disponível em www.unicamp.br/nepa/taco >
COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3ª ed. São Paulo: Artmed, 2004. 368p.
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DISCIPLINA: BROMATOLOGIA II
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 40horas
Carga horária prática: 24horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Alimentos

de

origem

vegetal:

características

morfo-estruturais,

físico-químicas,

funcionais,

organolépticas, valor nutritivo, comportamento dos constituintes em diferentes condições físicoquímicas e tabela brasileira de composição de alimentos. Fraudes em alimentos. Legislação brasileira
de alimentos. Aditivos alimentares. Fraudes em alimentos. Análises bromatológicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Alimentos de Origem Vegetal: cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e subprodutos
processados
1.1. Caracterização morfológica, função e importância na alimentação, composição química, valor
nutritivo, características físico-químicas, comportamento dos constituintes em diferentes condições de
pH, temperatura, oxigênio e luz. Escurecimento enzimático. Tabela brasileira de composição de
alimentos: composição centesimal e composição em ácidos graxos.
UNIDADE II – Qualidade Nutricional de Proteínas
2.1. Escore Químico - cálculo para diferentes proteínas de origem vegetal.
UNIDADE III – Aditivos Alimentares
3.1. Noções Gerais: definições, classificação e emprego conforme legislação brasileira e Toxicidade.
UNIDADE IV – Legislação Brasileira de Alimentos
4.1. Código de Defesa do Consumidor,
4.2. Rotulagem de Alimentos,
4.3. Alimentos isentos de registro,
4.4. Emprego de Aditivos Alimentares para as diferentes categorias de alimentos.
UNIDADE V – Fraudes em Alimentos
5.1. Caracterização, tipos e legislação.
UNIDADE VI – Análises Bromatológicas
6.1. Acidez em alimentos,
6.2. Alterações e adulterações em óleos e gorduras,
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6.3. Mel, leite e produtos lácteos, carnes, sucos de frutas, etc.
6.4. Padrões de identidade e qualidade conforme legislação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 3ª ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2004,
478p.
BOBBIO, F. O. & BOBBIO, P. A. Introdução à química dos alimentos. 2ª ed. São Paulo: Varela, 2003,
238p.
BOBBIO, P. A. & BOBBIO, F. O. Química do processamento de alimentos. 2ª ed. São Paulo: Varela,
2001. 143p.
VOLLMER, G.; JOSST, G; SCHENKER, D.; STURM, W.; VREDEN,N. Elementos de bromatología
descriptiva. Zaragoza, España: Acribia, 1999. 644p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE – Legislação brasileira de alimentos. <Disponível em
www.anvisa.gov.br > e <Disponível em www.agricultura.gov.br >
BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE – Tabela brasileira de composição de alimentos. Versão 2 , 2ª
edição <Disponível em www.unicamp.br/nepa/taco >
COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3ª ed. São Paulo: Artmed, 2004. 368p.
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DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Saúde Coletiva/ISC

EMENTA
Trabalho educativo e promoção da saúde. O profissional de saúde como educador. Educação como
processo social. Processo ensino-aprendizagem. Principais tendências teórico-metodológicas da
prática educativa. Educação e Cidadania: autonomia e emancipação. Teorias, conceitos, métodos e
técnicas

de

comunicação.

Processos

de

interação-interlocução

entre

profissional

usuário/comunidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Fundamentos da prática educativa em saúde
1.1. O profissional de saúde como educador
- A ação educativa implícita na ação de saúde
- Trabalho educativo a partir das concepções de saúde-doença
1.2. Tendências teórico-metodológicas na prática educativa em saúde
- Pedagogia da transmissão
- Teoria da problematização
- Perspectiva interacionista
1.3. Processos interativos e a construção de conhecimentos
- Conceitos científicos e conceitos cotidianos
- Abordagem democrática e escolha de temas sobre saúde junto a usuários e comunidades
- Expectativas do profissional em relação ao usuário
1.4. Educação e comunicação na perspectiva da promoção da saúde
- Autonomia e emancipação
- Empoderamento dos grupos sociais

UNIDADE II– Comunicação em Saúde
2.1. Processos de interação-interlocução profissional - usuário e comunidade
- Enunciado e diálogo
- Refinamento do discurso
- Qualidade da escuta
2.2. O papel da mídia na promoção da saúde
- Discursos circulantes
- Qualidade da informação e jogos de interesses
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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DISCIPLINA: COMUNIDADE E SAÚDE
Carga horária total: 32horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Saúde Coletiva/ISC

EMENTA
Comunidade. Território. Identidade. Redes de apoio social em saúde. Padrões de produção,
distribuição e consumo nos planos macro e micro-sociais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Comunidade, território, identidade e alimentação
1.1. Conceito de comunidade
1.2. Território e territorialidade: aspectos materiais e simbólicos (pertencimento);
1.3. Identidade/pertencimento e alimentação
UNIDADE II – Redes de apoio social e a alimentação
1.1. Rede e apoio social: conceito (vínculos, interações sociais pessoais e institucionais), tipos
(formal/informal, material/imaterial);
1.2. Estrutura e dinâmica do apoio social e sua mobilização em situações cotidianas (críticas ou não)
inclusive na provisão alimentar;
1.3. Recursos potenciais e disponíveis como apoio social na área de saúde e na interface com a
alimentação
UNIDADE III – Padrões de produção, distribuição e consumo alimentar nos planos macro e microsocial
1.1. Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso;
1.2. Agricultura familiar;
1.3. Industrialização, urbanização e globalização da alimentação e conseqüências locais;
1.4. Disponibilidade/acesso aos alimentos e sua relação com a fome e a obesidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MONKEN, M. Contexto, Território e o Processo de Territorialização de Informações: desenvolvendo
estratégias pedagógicas para a educação profissional em vigilância em saúde. In: Christovam
Barcellos (org.). A geografia e o contexto. Abrasco: ICICT: EPSJV; 2008.
NASCIUTTI, J. A instituição como via de acesso à comunidade. In: CAMPOS, R. Psicologia Social
comunitária: da solidariedade à autonomia. 8ª edição. Petrópolis: Vozes, 2002.
POLAIN, J.P. Sociologias da alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. Florianópolis:
UFSC, 2004, 310p.
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VALLA, V. V. Educação popular, saúde comunitária e apoio social numa conjuntura de
globalização. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 15(Sup. 2):7-14, 1999.
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BARCELLOS, C. et al. Território, ambiente e saúde. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2008.
CASTELLS, M. O poder da identidade. 1942. Tradução Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e
Terra, 1999.
HAESBAERT, R. Da desterritorialização à multiterritorialidade. São Paulo: Anais do X Encontro de
Geógrafos da América Latina, 2005.
RIBAS, A.D.; SPOSITO, E.S.; SAQUET, M.A. (org.). Território e desenvolvimento: diferentes
abordagens. Ed. Francisco Beltrão: Unioeste, 2004, v. único.
MONKEN, M., BARCELLOS, C. Vigilância em saúde e território utilizado: possibilidades teóricas e
metodológicas. Cad. Saúde Pública. 2005, 21(3): 898-906.
QUEIROZ, M. I. P. Cultura, sociedade rural, sociedade urbana: ensaios. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1978.
SANTOS, M. Território: globalização e fragmentação. 5ª edição. Editora Hucitec, Associação
Nacional de Pós-graduação e pesquisa em planejamento urbano e regional. São Paulo, 2006.
SCHERER-WARREN, I. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e Estado,
Brasília, v. 21, n.1, p. 109-130, jan./abr. 2006.
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DISCIPLINA: DIETOTERAPIA e FISIOPATOLOGIA I
Carga horária: 160 horas
Carga horária teórica: 160 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Regulação da ingestão alimentar; introdução à dietoterapia hospitalar; modificações dos regimes
alimentares; terapia nutricional enteral e parenteral; fisiopatologia nas alergias, fisiopatologia e terapia
nutricional no trauma cirúrgico, na sepse, queimaduras e nas deficiência de múltiplos órgãos e
sistemas (DMSO); nas patologias do sistema hematopoiético, nas neoplasias, na desnutrição protéico
energética infantil e desidratação, nas doenças carenciais (criança, adulto e idoso), nas doenças
infecto parasitárias e nas patologias do trato gastrointestinal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Digestão dos Alimentos e Absorção dos Nutrientes
1.1. Regulação da ingestão alimentar, motilidade e secreções gastrointestinais, digestão e absorção
dos nutrientes.

UNIDADE II - Introdução à Dietoterapia Hospitalar
2.1. Conceitos. Tratamento dietético. Objetivos.
2.2. Princípios para a prescrição dietoterápica.
2.3. Considerações necessárias para o tratamento dietoterápico.
2.4. Passos necessários para a prescrição dietética.
2.5. O nutricionista na equipe multidisciplinar.
2.6. O nutricionista como o profissional responsável pelo planejamento, execução, e avaliação da
prescrição dietoterápica do paciente dentro da unidade hospitalar.

UNIDADE III - Modificações do Regime Alimentar
3.1. Objetivos do plano alimentar
3.2. Alterações quanto aos aspectos físicos e químicos das dietas
3.3. Elaboração de dietas e aplicação de DHP

UNIDADE IV - Terapia Nutricional Enteral e Parenteral
4.1. Terapia nutricional enteral e parenteral.
4.2. Conceito, Indicação, conta indicação, Vias de acesso, Cálculo das necessidades nutricionais,
4.3. Portaria, EMTN e protocolos.
4.4. Administração, Fórmulas, Complicações, Monitoramento
4.5. Calculo e elaboração de dietas via enteral e parenteral
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UNIDADE V – Fisiopatologia e Dietoterapia no Trauma Cirúrgico
5.1. Resposta metabólica ao hipercatabolismo
5.2. Componentes Biológicos do Trauma Cirúrgico
5.3. Lesão tecidual.
Infecções.

Alterações endócrinas.

Alterações do Ritmo Alimentar.

Alterações hemodinâmicas.
Imobilização prolongada.

Falências Orgânicas.

Perdas Hidroeletrolíticas.

Fases cirúrgicas.
5.4. Avaliação laboratorial pré-operatória.
5.5. Nomenclatura Cirúrgica. Procedimentos Cirúrgicos. Complicações.
5.6. Objetivos do tratamento nutricional no pré, peri e pós operatório
5.7. A importância da avaliação do estado nutricional no paciente cirúrgico.
5.8. Cuidado nutricional no pré, peri e pós - operatório
5.9. Início da dieta no pós - operatório
5.10. Utilização de DHP em pacientes cirúrgicos
5.11. Fisiopatologia e Dietoterapia nas Cirurgias Bariátricas.
5.12 Elaboração de dietas adequadas para pacientes submetidos aos diversos procedimentos
cirúrgicos.

UNIDADE VI - Fisiopatologia e Dietoterapia na Sepse, Queimaduras e Disfunção de Múltiplos Órgãos
e Sistemas.
6.1. Fisiopatologia nas Queimaduras - Definição. Incidência. Classificação. Complicações.
6.2. Reposição Hidroeletrolítica. Tratamento.
6.3. Terapia nutricional aplicada em pacientes politraumatizados, em sepse, e com disfunção de
múltiplos órgãos e sistemas (DMSO).
6.4. Requerimentos nutricionais adequados aos pacientes em terapia intensiva
6.5. Terapia nutricional aplicada à pacientes com queimaduras
6.6. Elaboração de dietas adequadas

UNIDADE VII - Fisiopatologia do Sistema Hematopoiético e Dietoterapia nas Anemias.
7.1. Patologias do Sistema Hematopoiético
7.2. Anemias: Definição. Classificação. Quadro Clínico. Diagnóstico.
7.3. Dietoterapia nas anemias nutricionais e não Nutricionais
7.4 Recomendações nutricionais nos diversos tipos de anemias.
7.5. Elaboração de orientações qualitativas e dietas adequadas, resolução de caso clínico.

UNIDADE VIII - Fisiopatologia da Neoplasia e Terapia Nutricional nas Neoplasias
8.1. Etiologia. Patogenia
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8.2. Etapas da carcinogênese química
8.3. Fatores de risco ambientais, fatores de proteção
8.4. Alterações Metabólicas e Fisiopatológicas
8.5. Desnutrição e câncer
8.6. Fatores de risco que contribuem para a caquexia
8.7. Prevenção e tratamento das neoplasias.
8.8. Tipos de alimentos envolvidos na gênese do câncer
8.9. Nutrientes bioprotetores (antioxidantes, fitoestrógenos, ácidos graxos essenciais)
8.10. Prevenção do câncer por modificação no estilo de vida e hábitos alimentares
8.11. Dietoterapia nos diferentes tipos de câncer de cabeça e pescoço
8.12. Recomendações dietéticas e nutricionais na recuperação do paciente com câncer (adultos e
crianças) em tratamento radioterápico e quimioterápico e ambulatorial.

UNIDADE IX - Fisiopatologia e Dietoterapia na Desnutrição Protéico-Energética Infantil e
Desidratação

9.1. Desnutrição Protéico-Energética (DPE) Infantil: Definição. Classificação. Etiopatologia. Quadro
Clínico. Dados Laboratoriais. Alterações Bioquímicas. Diagnóstico Diferencial. Evolução.
9.2. Síndrome da Recuperação Nutricional e Anatomia.
9.3. Desidratação: Distribuição de água e de eletrólitos no organismo. Definição. Classificação.
Causas. Quadro Clínico e Diagnóstico.
9.4. História clínica nutricional: Sinais da DPE, Anamnese alimentar
9.5. Parâmetros para classificação e formas da DPE
9.6. Tratamento dietoterápico da DPE
9.7. Recuperação do desnutrido de 1º e 2º grau sem diarréia
9.8. Esquema Alimentar para recuperação do desnutrido de 1º e 2º grau com diarréia protraída.
9.9. Esquema Alimentar na Recuperação do Desnutrido de 3º grau com diarréia protraída grave
9.10. Terapia Nutricional da Desidratação
UNIDADE X – Fisiopatologia e Dietoterapia nas Doenças Carenciais – Criança, Adulto e Idoso
10.1 Etiologia, Prevalência, Sinais e sintomas: Hipovitaminose e Hipervitaminose, Hipovitaminose A,
Raquitismo, Osteomalácia, Osteoporose e Deficiência de Iodo.
10.2. Dietoterapia adequado nas doenças carenciais.
10.3. Elaboração de orientações qualitativas nos casos de hipovitaminoses, osteoporose e deficiência
de iodo.

UNIDADE XI - Fisiopatologia e Dietoterapia nas Doenças Infecto Parasitárias
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11.1. Definição. Prevalência. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Complicações e tratamento: malária,
tuberculose, síndrome de imunodeficiência adquirida e outras.
11.2. Efeitos da nutrição na resposta imunológica (ingestão de energia, proteínas e aminoácidos,
lipídios, vitaminas e minerais)
11.3. Alterações comuns nas doenças febris e infecciosas (ingestão, digestão, absorção e
metabolismo basal)
11.4. Terapia nutricional nas doenças febris e infecciosas (finalidade, características da dieta)
11.5.

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
a. Alterações nutricionais em pacientes com AIDS
b. Aspectos clínicos da síndrome de lipodistrofia
c.

Terapia Nutricional na AIDS

11.6. Discussão de casos clínicos

UNIDADE XII - Fisiopatologia do Trato Gastro Intestinal
12.1. Patologias da boca e esôfago.
12.2. Patologias do Estômago
12.3. Patologias do Intestino Delgado
12.4. Patologia do Intestino Grosso
1.5. Neoplasias do trato gastrointestinal

UNIDADE XIII - Fisiopatologia nas Patologias do Fígado, Vesícula Biliar e Pâncreas
13.1. Patologias do Fígado - Hepatite, Esteatose, Cirrose e Insuficiência hepática.
13.2. Patologias do Pâncreas - Pancreatite aguda e crônica, Tumores pancreáticos.
13.3. Patologias das Vias Biliares - Anomalias congênitas.

Mecanismos de formação da bile

lipogênica. Colecistite. Colangite. Patologias calculosas. Discinesia. Tumores

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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MAHAN LK, ESCOTT-STUMP S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 11 ed. São Paulo: Roca,
2005, 1242 p.
WAITZBERG DL. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral Na Prática Clínica. Vol. 1 e 2. 3 ed. São Paulo:
Atheneu, 2006, 1858 p.
CHEMIN SMSS, Joana D'arc PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro:
Editora Roca, 2007. 1168 p.
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DISCIPLINA: DIETOTERAPIA e FISIOPATOLOGIA II.
Carga horária total: 144 horas
Carga horária teórica: 144 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Terapia nutricional nas patologias do trato gastrointestinal, nas patologias do fígado, pâncreas e
vesícula biliar. Fisiopatologia e terapia nutricional da obesidade, dos transtornos alimentares (bulimia
e anorexia), do sistema endócrino, do cardiocirculatório e do renal; nas doenças da gravidez e nos
erros inatos do metabolismo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Terapia nutricional nas patologias do trato gastrointestinal
1.1. Dietoterapia e dieta adequada para as patologias da boca
1.2. Terapia nutricional nas patologias do esôfago
1.3. Dieta nas patologias do esôfago (manter, por se tratar de cálculos de dieta em sala de aula)
1.4. Dietoterapia nas enfermidades do estômago
1.5. Elaboração de protocolos de orientações qualitativas e dietas evolutivas para as patologias do
estômago.
1.6. Abordagem nutricional nas principais enfermidades do intestino delgado
1.7. Elaboração de dietas evolutivas e terapia nutricional especializada para essas patologias;
1.8. Elaboração de protocolos de tratamento nutricional das patologias do intestino delgado
1.9. Terapia nutricional nas principais enfermidades do intestino grosso e canal anal.
1.10. Elaboração de dieta nas patologias do intestino grosso (cólon) e canal anal.
1.11. Elaboração de roteiros de orientações, protocolos de atendimento a pacientes portadores de
patologias do intestino
1.12. Importância da nutrição na prevenção e tratamento das patologias do intestino

UNIDADE II - Terapia Nutricional nas Patologias do Fígado, Vesícula Biliar e Pâncreas
2.1. Tratamento nutricional nas patologias do fígado (hepatites, esteatose e cirrose hepática).
2.2. Tratamento nutricional: Pancreatite aguda grave e leve, colecistopatias
2.3. Exercícios: cálculo das necessidades nutricionais.
2.4. Exercícios: elaboração de Dieta (cardápios) especializada para essas patologias

UNIDADE III - Fisiopatologia e Dietoterapia na Obesidade
3.1. Obesidade - Definição. Classificação. Etiologia. Anormalidade metabólica. Complicações.
Profilaxia. Tratamentos.
3.2. Fatores determinantes da obesidade:
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3.3. Fatores determinantes da distribuição de gordura corporal.
3.4. Fatores dietéticos e não dietéticos envolvidos na gênese da obesidade:
3.5. Critérios diagnósticos da obesidade:
3.6. Classificação da obesidade de acordo com o risco para a saúde:
3.7. Tratamento da Obesidade – dietético, medicamentoso e cirúrgico.
3.8. Abordagem Dietética
3.9. Outros planos de manejo de peso (dietas da moda, dieta do Dr. Atkins)
3.10. Fatores associados à manutenção da perda de peso:
3.11. Elaboração de dietas para obesidade.
3.12. Discussão de casos clínicos

UNIDADE IV - Obesidade na Infância e na Adolescência
4.1. Etipotogênese da obesidade na infância e na adolescência:
4.2. Fatores de risco para obesidade infantil e na adolescência
4.3. Diagnóstico e classificação da obesidade na infância e na adolescência
4.4. Manejo da obesidade na infância e adolescência
4.5. Elaboração de dietas para obesidade na infância e adolescência.
4.6. Discussão de casos clínicos

Unidade V - Fisiopatologia e Dietoterapia dos Transtornos Alimentares
5.1. Anorexia e bulemia nervosa - Definição. Classificação. Etiologia. Anormalidade metabólica.
Complicações. Profilaxia. Tratamentos.
5.2. Considerações psicológicas da anorexia nervosa e bulimia
5.3. Tratamento nutricional da anorexia nervosa - Paciente ambulatorial e internado
5.4. Tratamento nutricional da bulimia nervosa
5.5. Cálculo das necessidades nutricionais, e elaboração de dieta.

UNIDADE VI - Fisiopatologia do Sistema Endócrino
6.1. Patologias da Supra- Renal: Definição. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Exames. Tratamentos Síndrome Cushing, Síndrome Addison, Síndrome de Crohn, outras síndromes
6.2. Feocromocitose.
6.3. Patologias da Tireóide e Paratireóide: Definição. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Exames.
Tratamento – Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Tireoidites
6.4. Patologias do Hipotálamo e Hipófise:
6.5.

Distúrbios

Metabólicos.

Definição.

Etiologia.

Fatores

predisponentes.

Classificações.

Manifestações Clínicas. Complicações e Tratamentos do Diabetes Mellitus.
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UNIDADE VII - Terapia Nutricional no Diabetes Mellitus
7.1. Considerações gerais
7.2. Características metabólicas e clínicas dos dois principais tipos de diabetes mellitus
7.3. Critérios diagnóstico do diabetes mellitus
7.4. Tratamento do diabetes mellitus
7.5. Terapia Nutricional do diabetes mellitus
7.6. Contagem de carboidratos
7.7. Elaboração de dietas para diabetes mellitus (dieta convencional, contagem de carboidratos).
7.8. Discussão de casos clínicos.

Unidade VIII - Fisiopatologia do Sistema Cardio Circulatório e Terapia Nutricional nas Patologias do
Sistema Cardiocirculatórias
8.1. Patologias do Sistema Circulatório - Insuficiência cardíaca. Angina do peito. Infarto agudo do
miocárdio. Hipertensão arterial. Edema.
8.2. Definição. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Complicações e Tratamento.
8.3. Dislipidemias Primárias e Arteriosclerose - Definição. Classificação. Etiopatogenia. Quadro
Clínico. Complicações e Tratamento.
8.4. Histórico da relação entre Nutrição e doenças cardiovasculares
8.5. Hipertensão arterial sistêmica (HAS)– (primária e secundária)
a. Fatores dietéticos e nutricionais que influenciam o desenvolvimento da HAS
b. Classificação da pressão arterial em adultos e adolescente
c. Terapia nutricional na HAS (quantitativa e qualitativa)
d. Abordagem não farmacológica e medidas associadas para o controle da HAS
8.6. Tratamento Nutricional na Insuficiência cardíaca crônica (ICC)
a. Considerações Gerais
b. Classificação funcional da ICC
c. Repercussões da ICC sobre o estado nutricional
d. Cálculo das necessidades nutricionais
8.7. Terapia Nutricional das Dislipidemias e na prevenção da aterosclerose
a. Considerações gerais
b. Fatores de risco
c. Classes e características das lipoproteínas
d. Valores de referência dos lipídeos plasmáticos para crianças e adultos
e. Dislipidemias secundárias a hábitos de vida inadequados
f.

Dieta da associação americana do coração para controle da hipercolesterolemia

g. Papel dos ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans e colesterol dietético na
hipercolesterolemia
h. Conteúdo de colesterol, ácidos graxos saturados e trans nos alimentos
i.

Papel dos ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados na prevenção e controle
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da hipercolesterolemia
j.

Dieta para hipertrigliceridemia

k. Hiperquilomicronemia
l.

Hipertrigliceridemia secundária a diabetes e obesidade

8.8. Terapia Nutricional no Infarto agudo do Miocárdio (IAM)
a. Considerações gerais
b. Fatores de risco para desenvolvimento do Infarto agudo do miocárdio
c. Terapia Nutricional, Avaliação Nutricional, Conduta dietética (fase aguda, após fase
aguda

UNIDADE IX - Fisiopatologia e Dietoterapia na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônico - DPOC
9.1. DPOC: Definição. Classificação. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Complicações e Tratamento.
9.2. Causas da desnutrição na DPOC
9.3. Avaliação do Estado Nutricional na DPOC: Antropometria, Bioimpedância, Dosagem de proteínas
séricas, História Alimentar.
9.4. Conduta Nutricional na DPOC
9.5. VET, Proteínas, Lipídios, Carboidratos, NaCl,
9.6. Estratégias para Terapia Nutricional na DPOC
9.7. Anorexia, Saciedade Precoce, Dispnéia, Fadiga, Flatulência, Constipação.

UNIDADE X - Fisiopatologia e Terapia Nutricional do Sistema Renal
10.1. Insuficiência Renal Aguda, Insuficiência renal crônica.
10.2. Definição. Etiologia. Reconhecimento do estado de insuficiência renal. Fatores agravantes.
10.3. Fisiopatologia. Quadro Clínico e Tratamento.
10.4. Síndrome Nefrótica. Síndrome Nefrítica. Pielo Nefrite. Litiose Renal.
10.5. Definição. Etiologia. Fisiopatologia. Quadro Clínico e Tratamento.
10.6. Conduta dietética adequada nas: Glomerulonefrites, Glomerulonefrite Difusa Aguda, Síndrome
nefrítica, Síndrome nefrótica.
10.7. Dietoterapia em caso não complicado e em caso de doença progressiva das doenças renais
10.8. Conduta dietética adequada nas Nefrolitíases
10.9. Insuficiência renal aguda - IRA
10.10. Conduta dietética adequada na doença renal aguda
10.11. Insuficiência Renal Crônica - IRC
10.12. Estudos sobre a utilização de dietas pobres em proteínas e o uso de dietas com proteínas de
alto valor biológico.
10.13. Cuidado nutricional em pacientes com IRC: Tratamento conservador; Terapia Renal
Substitutiva – Diálise Peritoneal e Hemodiálise.
10.14. Recomendações nutricionais para IR em situações especiais (Diabetes Mellitus e gestantes)
10.15. Elaboração de dietas equilibradas aos diversos quadros clínicos.
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10.16. Orientações qualitativas para as diferentes nefropatias.

UNIDADE XII - Fisiopatologia da Obesidade, Diabetes Tipo 2 e Síndrome Metabólica
11.1. Definição. Etiologia. Fisiopatologia. Quadro Clínico e Tratamento nas doenças crônico não
transmissíveis (DCNT).
UNIDADE XII – Fisiopatologia e Dietoterapia nas Complicações da Gravidez
12.1. Patologias da Gravidez:
12.2. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Constipação. Tratamento.
12.3. Ação dos hormônios da gravidez e seus efeitos sobre o metabolismo de nutrientes.
12.4. Diabetes Gestacional, Hipertensão arterial.
12.5. Aborto.
12.6. Placenta Prévia.
12.7. Pré-Eclâmpsia, Eclâmpsia.
12.8. Doença Hipertensiva Específica da gravidez-DHEG
12.9. Hiperemese gravídica
12.10. Conduta nutricional adequada nas complicações da gravidez: hiperemese gravídica azia,
constipação intestinal e hemorróidas,
12.11. Dietoterapia na Hipertensão Arterial, Edema, Diabetes Gestacional, Síndromes hipertensivas
específicas da gravidez (pré-eclâmpsia e eclâmpsia).
12.12. Orientação qualitativa aplicada às complicações da gravidez
12.13. Cálculo e elaboração de dietas adequadas às complicações da gravidez

UNIDADE XIII - Terapia Nutricional nos Erros Inatos do Metabolismo
13.1. Definição e conseqüências dos erros inatos do metabolismo.
13.2. Incidência dos erros inatos do metabolismo.
13.3. Diagnóstico
13.4. Classificação
13.5. Terapia Nutricional nos defeitos no metabolismo intermediário: (Aminoacidopatias, Transtornos
do ciclo da uréia, Acidúrias orgânicas, Intolerância aos açúcares, Intolerância hereditária á frutose,
Galactosemia)
13.6. Terapia Nutricional dos defeitos da produção e utilização de energia: (Defeitos da beta oxidação
de ácidos graxos, Doença do depósito de glicogênio)
13.7. Elaboração e cálculo de dietas.
13.8. Discussão de casos clínicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUPPARI L. Nutrição Clínica no Adulto. 2 ed. São Paulo: Manole, 2005. 490 p.
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MAHAN LK, Escott-Stump S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 11 ed. São Paulo: Roca,
2005, 1242 p.
WAITZBERG DL. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral Na Prática Clínica. Vol. 1 e 2. 3 ed. São Paulo:
Atheneu, 2006, 1858 p.
CHEMIN SMSS, JOANA D'ARC PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro:
Editora Roca, 2007. 1168 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOBOTKA L. Bases da Nutrição Clínica. 3 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 470p.
CUKIER C, MAGNONI D, ALVAREZ T. Nutrição baseada na fisiologia dos órgãos e sistemas. São
Paulo: Sarvier, 2005, 332p.
LAMEU E. Clínica Nutricional. São Paulo: Revinter, 2005. 1071 p.
WAITZBERG DL. Dieta, Nutrição e Câncer. São Paulo: Atheneu, 2004. 783 p.
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DISCIPLINA: ECONOMIA AGRÍCOLA
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Faculdade de Economia/FE

EMENTA
Produção agrícola na Brasil. Os sistemas de produção de alimentos. Dinâmicas e normas de
produção e comercialização agrícola. Os processos produtivos e alimentos e a segurança
alimentar. Os padrões de demanda de alimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Definições econômicas gerais
1.1 Conceitos e formas de mensuração das principais medidas econômicas: Produto interno Bruto,
emprego, desemprego, taxa de juros, produção, custos, lucros entre outros.
Unidade II – Produção agrícola na Brasil
2.1. Histórico, conceitos, características da produção ao longo da história;
2.2. Transformações ocorridas do Brasil colônia à atualidade (mudança no perfil de cultivo- da
monocultura ao cultivo de grãos como (soja, milho), fruticultura (laranja, mamão, abacaxi, uva,
maçã, pêssego, banana, manga), pecuária de leite e de corte, avicultura, suinocultura, piscicultura e
outros animais.

Unidade III - Os sistemas de produção de alimentos
3.1. Sistemas de produção vegetal;
3.2 Sistemas de produção animal;
3.3. Impactos dos diversos sistemas de produção agrícola (produção, comercialização, economia,
etc.);
3.4. Normas de certificação para produção agrícola.
Unidade IV – Padrões de demanda de alimentos no Brasil e no Exterior
4.1. O consumidor e o preço dos alimentos;
4.2. Outros fatores que afetam a demanda (produtos substitutos e complementares);
4.3. Gastos com alimentos;
4.4. Como estimar o crescimento do consumo.
Unidade V – Dinâmicas e normas de produção e comercialização agrícola
5.1. Consumo interno, exportação, commodities (principais produtos exportados, bolsa de
mercadorias, regulação internacional de preços etc.);
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5.2. Políticas públicas relacionadas com a produção agrícola (metas e métodos).

Unidade IV - Os processos produtivos e alimentos e a segurança alimentar
6.1. Conceitos, interpretações;
6.2. Produção quantitativa e qualitativa;
6.3. Distribuição, acesso e consumo;
6.4. Os organismos geneticamente modificados: definição, principais alimentos, legislação,
principais implicações no cultivo, comercialização e consumo de OGM;
6.5. A posição do Conselho Federal de Nutricionistas sobre a produção e consumo de OGM.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MENDES, J. T. G.; PADILHA JUNIOR, J. B. Agronegócio: uma abordagem econômica. São Paulo:
Prentice Hall, 2007.
ALBUQUERQUE. M.C.C.; NICOL, R. Economia Agrícola: o setor primário e a evolução da
Economia Brasileira. São Paulo: MacGraw-Hill, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABRAMOVAY, R.; VEIGA, J.E. Novas Instituições para o desenvolvimento rural: o caso do
Programa nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar. Texto para discussão N. 641 do IPEA.
Brasília: IEA, 1999. Disponível em http://www.ipea.gov.br/pub/td/1999/td_0641.pdf
COUTO E. P.; LISBOA A.M. Segurança Alimentar e desenvolvimento do Brasil. Disponível em
http://www.sep.org.br/artigo/16_COUTO.pdf
BELIK, W. Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v12n1/04.pdf
HOBBELINK, H. Biotecnologia: muito além da Revolução Verde. Porto Alegre: Riocell, 1990.
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Educação alimentar e nutricional na promoção da saúde. Perspectivas, tendências pedagógicas e
desafios da educação alimentar e nutricional. Metodologias educacionais aplicáveis à educação
alimentar e nutricional. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em
nutrição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Educação alimentar e nutricional na promoção da saúde.
1.1. Conceito, importância, princípios e objetivos.
1.2. Diferenciação entre programa de educação e orientação nutricional.
1.3. História e evolução da educação alimentar e nutricional.
1.4. Influência da comunicação social em educação alimentar e nutricional.
1.5. Educação nutricional e cultura
UNIDADE II – Perspectivas e desafios da educação alimentar e nutricional.
2.1. Papel da educação alimentar e nutricional na formação de hábitos alimentares
2.2. Educação nutricional como instrumento da prática do nutricionista nos diversos espaços
institucionais e estágios de vida.
2.3. Mídia e educação, a alimentação na mídia
UNIDADE III – Metodologias educacionais aplicáveis à educação alimentar e nutricional nos diversos
espaços institucionais e diferentes estágios de vida.
3.1. Princípios teóricos, etapas do processo educativo, procedimentos e instrumentos.
3.2. Métodos e técnicas de ensino aplicados à educação alimentar e nutricional.
3.3. Indicadores para a prática da educação alimentar e nutricional.
UNIDADE IV – Planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição.
4.1. Planejamento enquanto instrumento metodológico da prática da educação nutricional
4.2. Simulação de práticas educativas individuais e coletivas, em nutrição.
4.3. Avaliação de atividades educativas individuais e coletivas em nutrição.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FAGIOLI, D.; NASSER LA. Educação nutricional na infância e na adolescência. São Paulo: Racine,
2006. 244 p.
LINDEN, S. (org.). Educação Nutricional: algumas ferramentas de ensino. São Paulo: Varela, 2005.
160 p.
SANTOS, I. G. (org.). Nutrição: da assistência à promoção da saúde. São Paulo: Racine, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 37ª edição. São
Paulo: Paz e Terra, 2008. 148p.
MARTINS, C. Aconselhamento Nutricional. In: CUPPARI L (Cord.). Nutrição Clínica no Adulto: Guias
a
de Medicina Ambulatorial e Hospitalar (UNIFESP/Escola Paulista de Medicina). 1 ed. São Paulo:
Manole; 2002.
WETZMAN, R. (coord.). Educação popular em segurança alimentar e nutricional: um enfoque de
gênero. Belo Horizonte: Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, 2008. 231 p.
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Saúde Coletiva/ISC
EMENTA
Conceitos, história e usos da Epidemiologia. Processo Saúde-Doença. Transição demográfica,
epidemiológica e nutricional. Medidas de freqüência e de Associação. Epidemiologia descritiva.
Estudos epidemiológicos. Epidemiologia aplicada aos Serviços de Saúde: Análise da situação de
saúde e Vigilância em Saúde, Vigilância ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Epidemiologia
1.1. Conceitos, história, objeto, usos da Epidemiologia
1.2. Processo Saúde-Doença
1.3. Transição demográfica, epidemiológica e nutricional
UNIDADE II – Medidas de freqüência e associação
2.1. Medidas de freqüência: prevalência, incidência, relação entre prevalência e incidência;
UNIDADE III – Epidemiologia descritiva
3.1. Variáveis relativas às pessoas, ao lugar e ao tempo

UNIDADE IV - Estudos epidemiológicos
4.1. Tipologia: ecológico, transversal, experimental, coorte e caso-controle.
Análise e interpretação
UNIDADE V – Epidemiologia aplicada aos Serviços de Saúde
5.1. Análise da situação de saúde: Sistemas de Informação em Saúde; Indicadores de Saúde.
5.2. Vigilância em Saúde: Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária.
5.3. Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MEDRONHO RA, CARVALHO DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL. Epidemiologia. 2 ed.
São Paulo: Atheneu; 2009.
PEREIRA MG. Epidemiologia. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008.
ROUQUAYROL MZ, ALMEIDA FILHO N. Epidemiologia & Saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI;
2003.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Beaglehole R., Bonita R., Kjellström T. Epidemiologia Básica. São Paulo: Santos Livraria
Editora/Organização Mundial de Saúde; 1996.
IV Plano Diretor para o Desenvolvimento da Epidemiologia no Brasil. Revista Brasileira de
Epidemiologia, v.28, 2005. Suplemento 1.
Jekel JF, Katz DL, Elmore JG. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. 2. Ed. São
Paulo:.Artmed; 2006.
RIPSA – Rede Interagencial
http://www.ripsa.org.br
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em:
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DISCIPLINA: ESTÁGIO INTEGRADO I
Carga Horária total: 440h
Carga horária prática: 440h
Departamento de origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT
EMENTA
Desenvolvimento de atividades práticas em Unidades de Saúde e Ensino que contemplem os
conhecimentos de: Organização da rede pública e dos serviços de saúde; Estratégia de saúde da
Família; Níveis de complexidade do Sistema de Saúde; Avaliação das condições de ofertas de
alimentos na região de abrangência da Estratégia da Saúde da Família; Políticas públicas de saúde
e de alimentação e nutrição ao nível de atenção primária em saúde; Programas de saúde e
alimentação; Inquéritos sobre as condições de saúde e alimentação; Avaliação Nutricional.
Prevenção dos agravos das doenças ao nível de atenção secundária e terciária de saúde; Terapia
Nutricional Especializada em nível secundário e terciário do sistema de saúde; Boas práticas de
manipulação dos alimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Identificação das funções do Nutricionista em nível primário, secundário e terciário do
sistema de saúde;
2. Conhecimento das rotinas instituídas pelos serviços;
3. Diagnostico das ações de alimentação e nutrição desenvolvidas em nível primário,
secundário e terciário do sistema de saúde;
4. Conhecimento sobre a organização do sistema de saúde;
5. Conhecimento sobre a Estratégia Saúde da Família;
6. Caracterização sócio – econômica e política da região de abrangência da Estratégia de
Saúde da Família;
7. Avaliação das condições de Segurança Alimentar e Nutricional da região de abrangência da
Estratégia de Saúde da Família;
8. Avaliação do Estado Nutricional dos grupos populacionais;
9. Caracterização as famílias atendidas pela Estratégia de Saúde da Família e por programas
assistenciais;
10. Desenvolvimento atividades de educação nutricional nos diferentes ciclos de vida e
condições fisiopatológicas;
11. Identificação das políticas públicas de saúde, alimentação e nutrição vigentes;
12. Identificação de ações estratégicas voltadas para as políticas de saúde, alimentação e
nutrição vigentes.
13. Verificação de cumprimento da legislação de alimentos na manipulação e comercialização;
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14. Realização de atendimento dietoterápico de acordo com as condições fisiopatológicas dos
Indivíduos.
15. Prescrição de orientação nutricional de acordo com o estado patológico e ciclo biológico;
16. Conhecimento da clientela atendida, seu perfil sócio-econômico cultural e problemas de
saúde, acesso aos alimentos;
17. Realização da história clínica e nutricional dos indivíduos e anamnese alimentar;
18. Avaliação do Estado Nutricional nos diferentes ciclos biológicos e estados patológicos;
19. Elaboração de dietas de acordo com as necessidades nutricionais dos Indivíduos;
20. Estabelecimento de conduta dietética para a realização de exames que necessitam de
condutas dietéticas especiais;
21. Aplicação dos conhecimentos de Técnica Dietética na elaboração de dietas;
22. Monitoramento de evoluções clínicas e nutricionais dos indivíduos atendidos no sistema de
saúde;
23. Registro da história, conduta e avaliação nutricional dos usuários dos serviços de saúde;
24. Acompanhamento clínico e nutricional;
25. Discussão com a equipe de saúde dos casos clínicos;
26. Supervisão da distribuição das refeições, a aceitabilidade da dieta;
27. Conhecimento dos programas preventivos aplicados à clientela atendida a nível
ambulatorial;
28. Orientação de maneira clara e objetiva dos indivíduos e seus familiares sobre o tratamento
nutricional e a alta hospitalar;

97

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

DISCIPLINA: ESTÁGIO INTEGRADO II
Carga Horária total: 370h
Carga horária prática: 370h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA:
Desenvolvimento de atividades práticas em diferentes Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN)
que contemplem os conhecimentos de: Planejamento, organização, direção, controle e avaliação;
Promoção da saúde e prevenção de doenças; Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; Saúde
e Segurança no Trabalho; A Educação Alimentar e seu papel estratégico; Políticas e Programas
voltados à alimentação e nutrição. A UAN e o meio ambiente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Diagnóstico das atividades desenvolvidas na Unidade de Alimentação e Nutrição;
2. Identificação das funções do Nutricionista na UAN;
3. Caracterização das etapas de funcionamento de uma UAN e seus resultados;
4. Caracterização da clientela e das refeições servidas;
5. Avaliação técnica das refeições oferecidas;
6. Aplicação dos conhecimentos de Técnica Dietética no preparo de alimentação coletiva;
7. Identificação dos procedimentos operacionais padrão na UAN;
8. Conhecimento sobre a operacionalização dos programas de alimentação e nutrição
destinados a UAN;
9. Caracterização do pessoal operacional que desenvolve atividades nas UAN – perfil sócio
econômico cultural, nível de capacitação para exercer as funções operacionais;
10. Identificação dos programas de saúde do trabalhador na instituição e a participação da
UAN;
11. Identificação dos programas de preservação ambiental aplicados aos diferentes tipos de
UAN;
12. Identificação de problemas existentes na UAN e proposição de medidas corretivas.
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DISCIPLINA: ESTUDO MORFOLÓGICO I
Carga horária total: 80 horas
Carga horária teórica: 56 horas
Carga horária prática: 24 horas
Departamento de Origem: Departamento de Ciências Básicas/FCM

EMENTA
Estudo do desenvolvimento embrionário. Anatomia dos sistemas ósseo, muscular, nervoso e
circulatório. Histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, hematopoiético,
muscular, nervoso e cardiovascular.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Estudo do desenvolvimento embrionário.
1.1. Gametogênese. Primeira semana de desenvolvimento. Segunda semana do desenvolvimento.
Terceira semana do desenvolvimento.
1.2. Estabelecimento da forma externa do embrião. Anexos embrionários.
UNIDADE II – Anatomia dos sistemas ósseo, muscular, nervoso e circulatório.
2.1. Introdução ao estudo da Anatomia. Nomenclatura anatômica. Eixos e planos de construção do
corpo humano.
2.2. Osteologia: Ossos do corpo humano. Ossos dos membros superiores e inferiores, ossos do
tronco e cinturas, ossos do crânio. Estudo prático dos ossos do corpo humano.
2.3.

Artrologia: Articulações em geral. Classificação morfofuncional. Articulações sinoviais.

Identificação dos componentes. Estudo prático das articulações do corpo humano.
2.4. Miologia: Músculos em geral. Classificação morfológica. Estudo dos grupos musculares: membro
superior e cintura escapular; membro inferior e cintura pélvica, tórax, abdômen e pescoço. Estudo
prático dos principais grupamentos musculares do corpo humano
2.5. Sistema Nervoso: Introdução ao estudo do sistema nervoso. Anatomia macroscópica do Sistema
Nervoso. Macroscopia da medula espinhal. Formação do Nervo Espinhal. Macroscopia do tronco
encefálico - formação dos nervos encefálicos. Cerebelo e Cérebro - controle do automatismo motor.
Diencéfalo e Telencéfalo, áreas corticais encefálicas.
2.6. Sistema Nervoso Autônomo.

Anatomia do Simpático e Para-simpático. Vias aferentes e

eferentes. Estudo prático do Sistema Nervoso Central.
2.7. Sistema Circulatório: Cavidade torácica. Morfologia do tórax e do coração. Vasos anteriores e
venosos. Aorta e seus ramos. Circulação pulmonar. Veia porta e seus tributários. Sintomas Ázigos,
hemi-ázigos. Sistema linfático. Estudo prático da morfologia do tórax e coração; dos grandes vasos
do corpo humano.
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UNIDADE III – Histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, hematopoiético,
muscular, nervoso e cardiovascular.
3.1.

Tecido epitelial: Tecido Epitelial de Revestimento: características gerais; classificação dos

epitélios. Tecido Epitelial Glandular: conceitos e caracterização do tecido glandular; classificação das
glândulas.
3.2. Tecido Conjuntivo: Características gerais. Elementos teciduais. Classificação do tecido conjuntivo
propriamente dito. Tecido Adiposo.
3.3. Tecido Cartilaginoso: Características Gerais. Classificação da cartilagem. Histologia do tecido
cartilaginoso: regeneração, nutrição, inervação.
3.4. Tecido Ósseo: Função do Tecido Ósseo. Estrutura Histológica. Matriz Óssea. Periósteo e
Endósteo. Células do Tecido Ósseo.
3.5. Sangue e Hematopoese: Células sanguíneas e sua formação.
3.6. Tecido Muscular: Características Gerais. Classificação do tecido muscular. Ultra-estrutura dos
tecidos musculares estriados, esqueléticos e cardíaco.
3.7. Tecido Nervoso: Células do Tecido Neural. Sinapses. Fibras Nervosas. Nervos. Gânglios
Nervosos. Organização Histológica do SNC
3.8. Sistema Cardiovascular: Caracterização morfológica. Coração. Vasos Sangüíneos. Artérias.
Veias. Capilares

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DI FIORE, M.S.H. Atlas de Histologia Básica. 9ed, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1991.
229 p.
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
DÂNGELO J. G. & FATTINI C. Anatomia Humana Básica. Livraria Atheneu, São Paulo, 2001
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Guanabara Koogan, 2000.
MOORE, K. L. & PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 6ªed. Elsevier. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROSS, M. H. & PAWLINA, W. Histologia – Texto e Atlas. 5ªed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 2008.
0

MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. Livraria Atheneu. 2 edição, 2001
NETTER, F. Atlas de Anatomia Humana. Artes Médicas. Porto Alegre, 1996
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. Manole, São Paulo, 2000.
LANGMAN, S. Embriologia Médica. 9ª Ed. Guanabara Koogan, 2006.
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DISCIPLINA: ESTUDO MORFOLÓGICO II
Carga horária total: 96 horas
Carga horária teórica: 72 horas
Carga horária prática: 24 horas
Departamento de Origem: Departamento de Ciências Básicas e da Saúde/FCM

EMENTA
Anatomia dos sistemas respiratório, disgestório, endócrino, urinário, genital masculino e feminino.
Histologia dos sistemas imunitário, respiratório, digestório, endócrino, urinário, genital masculino e
feminino.

UNIDADE I - Sistema Respiratório.
1.1. Cavidade nasal e seios paranasais. Faringe e laringe
1.2. Traquéia. Brônquios e bronquíolos. Pulmões. Segmentação pulmonar. Pleura.
1.3. Estudo prático do sistema respiratório.

UNIDADE II – Sistema Digestório.
2.1. Boca. Cavidade oral, dentes, glândulas salivares, língua, fauces e faringe.
2.2. Esôfago, estômago, peritônio e cavidade peritoneal.
2.3. Estudo prático: cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, cavidade abdominal.

Reflexões

peritoneais.
2.4. Intestino delgado e grosso; duodeno, jejuno e íleo; ceco, cólon ascendente, transverso, descente
e sigmóide.
2.5. Estudo prático: vísceras abdominais
2.6. Reto e canal anal.
2.7. Fígado, vesícula biliar e pâncreas.
2.8. Estudo prático do sistema digestório.

UNIDADE III – Sistema Endócrino.
3.1. Hipófise e hipotálamo.
3.2. Tireoide, paratireoide, supra-renais e pâncreas
UNIDADE IV – Sistema Urinário.
4.1. Rim, ureteres, bexiga e uretra;
4.2. Estudo prático do sistema urinário;
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UNIDADE V – Sistema Genital Masculino.
5.1. Vias espermáticas, genitália externa e interna.
5.2. Estudo prático do sistema reprodutor masculino.

UNIDADE VI – Sistema Genital Feminino
6.1. Órgãos genitais intrapélvicos, genitália externa.
6.2. Estudo prático do Sistema Reprodutor Feminino;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DÂNGELO J. G. & FATTINI C. Anatomia Humana Básica. Livraria Atheneu, São Paulo, 2001
DI FIORE, M.S.H. Atlas de Histologia Básica. 9ed, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan,
1991. 229 p.
NETTER,.F. Atlas de Anatomia Humana. Artes Médicas. Porto Alegre, 1996
a

ROITT, I; DELVES, P.J. Fundamentos de Imunologia, 10 . ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.
ROSS, M. H. & PAWLINA, W. Histologia – Texto e Atlas. 5ªed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 2008.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Guanabara Koogan, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
0

MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. Livraria Atheneu. 2 edição, 2001
PARSLOW, T. G.; STITES, D. P.; TERR, A. I.; IMBODEN, J. B. Imunologia Médica. 10ª. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
SHARON. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. Manole, São Paulo, 2000.
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DISCIPLINA: ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Carga horária total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à ética e a moral. Regulamentação da Profissão. O profissional nutricionista e entidades
de classe. O nutricionista e o mercado de trabalho. A atuação humanística do profissional. Temas de
atualização relacionados com a profissão de nutricionista.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução à Ética e a Moral
1.1. Conceitos de ética, moral e valores
1.2. A formação de valores na educação superior (responsabilidade e liberdade).
1.3. O progresso científico e tecnológico e o progresso moral da história.
1.4. As visões éticas nas diferentes ciências: Filosofia, Sociologia, História, Direito, Economia e
Política.
1.5. Os grandes pensadores da ética, as concepções éticas.
1.6. Os grandes problemas éticos nas esferas: familiar, social, civil e do Estado.
1.7. Código de Nuremberg, Declaração de Helsing.
UNIDADE II – Regulamentação da Profissão do Nutricionista: o Código de Ética.
2.1. Ética profissional: direitos e deveres.
2.2. Responsabilidade individual e profissional.
2.3. Legislação e exercício profissional.
2.4. Juramento do Nutricionista (texto oficial do CFN)
UNIDADE III – O Nutricionista e o mercado de trabalho
3.1. Procedimentos legais para o exercício profissional.
3.2. Ética e cidadania.
3.3. Ética nas relações interpessoais de trabalho.
3.4. Trabalho interdisciplinar e multidisciplinar
3.4. Humanização no exercício da profissão
3.5. Questões éticas atuais na prática do nutricionista.
3.6. Temas de atualização relacionados à profissão de Nutricionista e a ética profissional

UNIDADE IV – O profissional nutricionista e entidades de classe
4.1. Organizações de classe (associações, sindicatos, conselhos)
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VALLS, Álvaro LM. O que é ética. 9ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.
SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. 4ª ed. Revista ampliada. São Paulo: Atlas, 2001.
SANCHES, Adolfo Vazquez. Ética. 28ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e Saúde. São Paulo: EPU, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Conselho Federal de Nutricionistas - CFN. Legislação. Resoluções CFN. Disponível em
www.cfn.org.br
ARANHA, M.L. de A.; MARTINS, M.H.P. Temas de Filosofia. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1999.
GALLO, S. Ética e Cidadania. Campinas: Papirus, 1997.
OLIVEIRA, F. Bioética: uma face da cidadania. São Paulo: Moderna, 1997.
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DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA I
Carga horária total: 64horas
Carga horária teórica: 48horas
Carga horária prática: 16horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Fisiologia das estruturas biomoleculares e celular. Fisiologia dos líquidos corporais. Fisiologia dos
sistemas: locomotor e nervoso e cardiovascular

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à Fisiologia
1.1. Homeostase, termoregulação, salinidade, equilíbrio ácido-base, tamponamento
1.2. Uso de nutrientes, produção de energia
1.3. Síntese de proteínas, expressão gênica
1.4. Estrutura celular, membrana plasmática e canais
1.5. Transporte ativo e passivo

UNIDADE II - Sistema Nervoso
2.1. Anatomia funcional: sistemas somático e autônomo
2.2. Estrutura funcional do neurônio
2.3. Potencial de equilíbrio (potências de membrana em repouso)
2.4. Potencial de ação: excitação, geração e propagação
2.5. Tipos de sinapse, neurotransmissores
2.6. Efeitos de ACh e Nor sobre os tecidos

UNIDADE III - Sistema Locomotor
3.1. Tipos de fibras musculares
3.2. Junção neuromuscular
3.3. Canais de Ca2+, Na+
3.4. Contração muscular
3.5. Receptor de rianodiana/calmodulina/RE
3.6. Músculo estriado/músculo liso
3.7. Exercício físico, tipos de fibras musculares, uso de combustíveis

UNIDADE IV - Fisiologia do Coração
4.1. Anatomia funcional do coração
4.2. Eletrofisiologia do coração
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4.3. Ciclo cardíaco
4.4. Eletrocardiograma
4.5. Controle do rimo cardíaco: ach, nor, sistema nervoso, sensores de pressão
4.6. Interação coração/pulmões

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERNE & LEVY. Fundamentos de Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier SA, 2006.
GUYTON, A.C; HAAL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
VANDER, A.J.; SHERMAN, J.H.; LUCIANO, D.S. Fisiologia Humana: Os mecanismos da função de
órgãos e sistemas, Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 9ª Ed, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
http://www.cristina.prof.ufsc.br (em português)
scholar.google.com (busca de artigos científicos)
BIOQUÍMICA CLÍNICA: Princípios e Interpretações, Valter T. Motta, cap. 9
CAMPOS HS, Asma: suas origens, seus mecanismos inflamatórios e o papel do corticosteróide, Rev
Bras Pneumol Sanit 15(1):47-60, 2007.
CARVALHO JCA, Farmacologia dos anestésicos locais, Rev Bras Anestesiol 44(1)1:75 - 82, 1994
Desnutrição urbana no Brasil em um período de transição. 1 ed. SÃO PAULO CORTEZ, 1997, v. 1, p.
63-79.
Desnutrição: conseqüências em longo prazo e efeitos da recuperação nutricional, Estudos avançados
20(58):147-158, 2006
Duarte VL, Dias DS, Melo HCS, Mecanismos moleculares da fadiga, Brazilian Jounal of Biomotricity
2:3-38, 2008.
Eficácia e tolerabilidade das substâncias calorigênicas, Arq Bras Endocrinol Metab 44(1), 2000.
GELONEZE Neto B, PAREJA JC, Mecanismos hormonais do controle de peso corporal e suas
possíveis implicações para o tratamento da obesidade, Einstein Supl 1: S18-S22, 2006.
GIGANTE DP, BARROS FC, Post CLA, OLINTO MTA, Prevalência de obesidade em adultos e seus
fatores de risco, Rev. Saúde Pública, 31(3):236-46, 1997.
GRILLO DE, SIMÕES AC, Atividade física convencional (musculação) e aparelho eletroestimulador:
um estudo da contração muscular. Estimulação elétrica: mito ou verdade? Rev Mackenzie de
Educação Física e Esporte 2(2):31-43, 2003.
HowStuffWorks - "Como funciona a cafeína" - 16 de maio de 2010.
McLellan KCP, Barbalho SM, Cattalini M, Lerario AC, Diabetes mellitus do tipo 2, síndrome
metabólica e modificação no estilo de vida, Rev. Nutr. 20(5):515-524, 2007.
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PAIVA TB, Farias NC, Mecanismos da contração do músculo liso vascular, Rev Bras Hipertens
vol.12(2): 89-92, 2005.
SIQUEIRA JS, LIMA PSS, BARRETO AS, Quintans-Júnior LJ, Aspectos Gerais nas Infecções por
Helicobacter pylori, RBAC, vol. 39(1): 9-13, 2007.
SUGIMOTO L, Dieta rica em gorduras causa lesão que abre caminho para a obesidade, Jornal da
Unicamp, Campinas, 9 a 15 de março de 2009.
Valor prognóstico da acidose lática durante a perfusão, Rev Latinoamer Tecnol Extracorp XIII(3),
2006.
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DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA II
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 48 horas
Carga horária prática: 16 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Fisiologia dosa sistemas cardiovascular, hematopoiético, digestivo, respiratório, renal, endócrino e
reprodutor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Fisiologia endócrina
1.1. Glândulas exócrinas: sudoríparas, lacrimais, salivares, fígado e pâncreas
1.2. Hipotálamo, hipófise e tecidos-alvo: mecanismo de feedback
1.3. Hormônios hidrossolúveis / lipossolúveis
1.4. Hormônios tireoideanos (TSH, T3, T4)
1.5. Cortisol, interleucinas
1.5. Hormônios de crescimento (GH, IGFS)
1.6. Hormônios estressores (ACTH, adrenalina, ADH)
1.7. Gonadotrofinas – hormônio folículo estimulante (FSH) eluteinizante (LH)
1.8. Esteróides e gestação: gonadotrofinas, testosterona, estrógeno e progesterona

UNIDADE II - Sistema sensorial
2.1. Tato
2.2. Paladar
2.3. Olfato
2.4. Audição

UNIDADE III - Fisiologia do Sistema Digestivo
3.1. Salivação
3.2. Controle da secreção gástrica
3.3. Regulação da ingestão alimentar / hormônios
3.4. Secreções duodenais
3.5. Digestão e absorção de sacarídeos, proteínas e lipídeos
3.6. Motilidade intestinal/neurotransmissores do SNE

UNIDADE IV - Fisiologia do Sistema Circulatório
4.1. Formação do sangue
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4.2. Reguladores do volume sanguíneo
4.3. Músculo liso / vasoconstrição / vasodilatação
4.4. Linfa / edema
4.5. Coagulação
4.6. Sistema imune

UNIDADE V - Fisiologia do Sistema Renal
5.1. Filtração glomerular / separação de componentes do sangue
5.2. Reabsorção e secreção no túbulo proximal
5.3. Transporte na alça de henle
5.4. Controle hormonal no túbulo distal
5.5. Reabsorção de glicose e na+
5.6. Concentração e diluição da urina

BIBLIOGRAFIA BASICA
BERNE & LEVY. Fundamentos de Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier SA, 2006.
GUYTON, A.C; HAAL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
VANDER, A.J.; SHERMAN, J.H.; LUCIANO, D.S. Fisiologia Humana: Os mecanismos da função de
órgãos e sistemas, Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 9ª Ed, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
http://www.cristina.prof.ufsc.br (em português)
scholar.google.com (busca de artigos científicos)
Bioquímica Clínica: Princípios e Interpretações, Valter T. Motta, cap. 9
CAMPOS HS, Asma: suas origens, seus mecanismos inflamatórios e o papel do corticosteróide, Rev
Bras Pneumol Sanit 15(1):47-60, 2007.
CARVALHO JCA, Farmacologia dos anestésicos locais, Rev Bras Anestesiol 44(1)1:75 - 82, 1994
Desnutrição urbana no Brasil em um período de transição. 1 ed. SÃO PAULO CORTEZ, 1997, v. 1, p.
63-79.
Desnutrição: conseqüências em longo prazo e efeitos da recuperação nutricional, Estudos avançados
20(58):147-158, 2006
DUARTE VL, DIAS DS, MELO HCS, Mecanismos moleculares da fadiga, Brazilian Jounal of
Biomotricity 2:3-38, 2008.
Eficácia e tolerabilidade das substâncias calorigênicas, Arq Bras Endocrinol Metab 44(1), 2000.
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GELONEZE NETO B, Pareja JC, Mecanismos hormonais do controle de peso corporal e suas
possíveis implicações para o tratamento da obesidade, Einstein Supl 1: S18-S22, 2006.
GIGANTE DP, Barros FC, Post CLA, Olinto MTA, Prevalência de obesidade em adultos e seus
fatores de risco, Rev. Saúde Pública, 31(3):236-46, 1997.
GRILLO DE, SIMÕES AC, Atividade física convencional (musculação) e aparelho eletroestimulador:
um estudo da contração muscular. Estimulação elétrica: mito ou verdade? Rev Mackenzie de
Educação Física e Esporte 2(2):31-43, 2003.
HowStuffWorks - "Como funciona a cafeína" - 16 de maio de 2010.
MCLELLAN KCP, BARBALHO SM, CATTALINI M, LERARIO AC, Diabetes mellitus do tipo 2,
síndrome metabólica e modificação no estilo de vida, Rev. Nutr. 20(5):515-524, 2007.
PAIVA TB, FARIAS NC, Mecanismos da contração do músculo liso vascular, Rev Bras Hipertens
vol.12(2): 89-92, 2005.
SIQUEIRA JS, LIMA PSS, BARRETO AS, QUINTANS-JÚNIOR LJ, Aspectos Gerais nas Infecções
por Helicobacter pylori, RBAC, vol. 39(1): 9-13, 2007.
SUGIMOTO L, Dieta rica em gorduras causa lesão que abre caminho para a obesidade, Jornal da
Unicamp, Campinas, 9 a 15 de março de 2009.
Valor prognóstico da acidose lática durante a perfusão, Rev Latinoamer Tecnol Extracorp XIII(3),
2006.
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DISCIPLINA: GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I
Carga horária total: 32horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Conhecimentos básicos da administração geral.

Planejamento estratégico como ferramenta de

gestão. Organização e sua estrutura. Gestão de pessoas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conhecimentos básicos da administração geral
1.1. Conhecimentos básicos da administração geral.
1.2. Evolução histórica, conceitos e características das Escolas de Administração.
1.3. Administração Contemporânea.

UNIDADE II - Planejamento estratégico como ferramenta de gestão
2.1. Componentes básicos do Planejamento Estratégico.

UNIDADE III - Organização e sua estrutura
3.1. Componentes do processo organizacional.
3.2. Representações gráficas e literais da estrutura organizacional.

UNIDADE IV - Gestão de pessoas
4.1. Categorias funcionais que integram uma UAN. Descrição e Análise de cargos;
4.2. Planejamento e dimensionamento de pessoal para UAN industrial e hospitalar.
4.3. Recrutamento. Seleção. Treinamento. Avaliação de desempenho.
4.4. Indicadores de desempenho de pessoal.
4.5. Liderança. Motivação e qualidade de vida no trabalho.
4.6. Trabalho em equipe, comportamento humano e criatividade nas organizações.
4.7. Legislação trabalhista. Escala de serviço.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, I. Administração – teoria, processo e prática. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
CHIAVENATO I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7ª ed. São Paulo:
Manole, 2009.
CHIAVENATO I. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos
na empresa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003..
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CURY, A. Organização e métodos: uma visão holística. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2000.
OLIVEIRA, DPR de. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologias práticas. 23 ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Bom Sucesso EP. Relações interpessoais e qualidade de vida no trabalho. Rio de Janeiro:
Qualitymark Ed; 2002.
Maximiano AC. Introdução à Administração. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 2008.
Oliveira DPR de. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologias práticas. 23 ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
SILVA B. Taylor e Fayol. RJ: FGV, 1974.
TAYLOR F. W. Princípios de administração científica. SP: Atlas, 1994.
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DISCIPLINA: GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II
Carga horária total: 32horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Planejamento estrutural e físico funcional de Unidade de Alimentação e Nutrição. Planejamento e
organização de lactário, banco de leite e creche. Segurança e saúde do trabalhador na Unidade de
Alimentação e Nutrição.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Planejamento estrutural e físico funcional de Unidade de Alimentação e Nutrição
1.1. Planejamento Físico de UAN: objetivos, importância, papel do Nutricionista, fatores de ambiência,
fluxo do processo produtivo.
1.2. Planejamento Físico de UAN: Caracterização e dimensionamento de áreas físicas, cálculo de
áreas e setorização de Cozinhas Industriais e Serviços de Nutrição e Dietética.
1.3. Equipamentos para UAN: fatores a serem considerados na seleção e aquisição dos
equipamentos, fonte de alimentação, manutenção, áreas da UAN x equipamentos.
1.4. Racionalização e Produtividade de Equipamentos.
1.5. Layout.
1.6. Tendências em Serviços de Alimentação Coletiva. Inovações Tecnológicas: equipamentos,
produtos alimentícios e processos produtivos.

UNIDADE II - Planejamento e organização de lactário
2.1. Planejamento e organização de lactário: objetivos, importância, competência, relações com os
demais setores do hospital.
2.2. Área física: caracterização, dimensionamento, ambiência, principais equipamentos e utensílios,
fluxo do processo produtivo.
2.3. Técnicas de higienização dos utensílios.
2.4. Elaboração e tratamento térmico das fórmulas lácteas.
2.5. Padronização das fórmulas lácteas e hidratantes.
2.6. Gestão de pessoas: requisitos necessários, dimensionamento, aspectos de saúde e de
capacitação.
2.7. Atribuições do Nutricionista.
UNIDADE III – Planejamento e organização de banco de leite humano
3.1. Banco de Leite Humano: histórico, conceitos, objetivos.
3.2. Doadoras de leite humano: conceito, recrutamento, condições para doação.
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3.3. Receptores do leite humano.
3.4. Área física: caracterização, ambiência, principais equipamentos.
3.5. Atividades desenvolvidas no banco de leite.
3.6. Classificação, tratamento e distribuição do leite humano.
3.7. Controle de qualidade em banco de leite humano.
3.8. Parcerias para funcionamento do banco de leite humano.
3.9. Atribuições do Nutricionista.
UNIDADE IV – Planejamento e organização de creche
4.1. Planejamento físico funcional e organizacional em creches: histórico, conceito, objetivos,
importância, classificação de creche.
4.2. Instalações físicas e ambientais: localização, áreas, dimensionamento e ambiência. Instrumentos
organizacionais.
4.3. Recursos humanos: equipe necessária, dimensionamento, seleção, treinamento e reciclagem.
4.4. Aspectos relevantes na rotina da creche.
4.5. O Serviço de Alimentação em Creche: objetivos, importância.
4.6. Atribuições do nutricionista.
4.7. Integração família x creche: importância, aspectos relevantes.
UNIDADE VI – Planejamento e organização em Comissária de Bordo
5.1. Comissária de Bordo: histórico, conceito, objetivos, importância.
5.2. Competência do serviço contratado e da contratante.
5.3. Estrutura física: localização, áreas necessárias, características, ambiência. Controle de
qualidade.
5.4. Fluxo do processo de produção de refeições.
5.5. Atribuições do nutricionista.
UNIDADE VI – Segurança e saúde do trabalhador em Unidade de Alimentação e Nutrição.
6.1. Segurança e saúde do trabalhador: princípios básicos da segurança no trabalho, relações entre
segurança - saúde - trabalho.
6.2. Riscos ambientais. Mapa de risco.
6.3. Normas Regulamentadoras pertinentes as UAN.
6.4. Papel da nutrição na prevenção de doenças ocupacionais, na segurança no trabalho e saúde do
trabalhador.
6.5. Papel do nutricionista na prevenção de doenças ocupacionais, na segurança do trabalho e saúde
do trabalhador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ABREU, ES; SPINELLE, MGN, PINTO, AMS. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um
modo de fazer. 2 ed. São Paulo: Metha, 2003.
Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN.Secretaria de
Programas Especiais - SPE. Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno - PNIAN.
Normas Gerais para Bancos de Leite Humano. Brasília, 1993.
ISOSAKI M, NAKASATO M. Gestão de serviço de nutrição hospitalar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
360p.
MEZOMO, IFB . Os serviços de alimentação: planejamento de alimentação coletiva. 5 ed. São Paulo:
Manole, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PROENÇA RPC. Inovação tecnológica na produção de alimentação coletiva. Florianópolis: Insular,
1997.
SILVA FILHO ARA. Manual básico para planejamento e projeto de restaurantes e cozinhas
industriais. São Paulo: Varela, 1996. 232p.
ZANELLA LC. Instalação e administração de restaurantes. São Paulo: Editora Metha, 2007. 352p.
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DISCIPLINA: GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO III
Carga horária total: 96horas
Carga horária teórica: 96horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Modalidade de Serviços de Alimentação. Programa de Alimentação do Trabalhador. Programa
Nacional de Alimentação Escolar. Gestão de Materiais. Planejamento de refeições para coletividades.
Gerenciamento de custos em UAN. Gestão da produção.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Modalidades de Serviços de Alimentação
1.1. Unidade de Alimentação e Nutrição: histórico, conceitos, objetivos.
1.2. Modalidades de serviços e suas características.
1.3. Tipos de serviços.
1.4. Tipos de contrato.
1.5. Funções técnicas e administrativas do nutricionista em UAN.
1.6. Papel do nutricionista em UAN.
UNIDADE II – Programa de Alimentação do Trabalhador.
2.1. Legislação específica, histórico, objetivos, importância, princípios e diretrizes do PAT.
2.2. Benefícios do PAT.
2.3. Sistemas de oferta de alimentação.
2.4. Bases técnicas do programa.
2.5. Operacionalização de custos.
2.6. Papel da nutrição
2.7. Papel do nutricionista e sua responsabilidade técnica.
2.8. O PAT e a Segurança Alimentar e Nutricional.
2.9. Cadastramento no programa.
2.10. Análise crítica do programa.
UNIDADE III – Programa Nacional de Alimentação Escolar
3.1. Legislação específica, histórico, objetivos, importância, princípios e diretrizes do PNAE.
3.2. Aspectos administrativos do Programa e sua implementação.
3.3. Papel do nutricionista e sua responsabilidade técnica no PNAE
3.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar e a Segurança Alimentar e Nutricional.
3.4. Análise crítica do programa
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UNIDADE IV – Gestão de Materiais
4.1. Finalidade, objetivos, caracterização das funções da gestão de materiais, formas de classificação
de materiais.
4.2. A logística e a UAN: histórico, evolução, conceitos, importância, fluxos, atividades, funções e
valores agregados.
4.3. Logística de abastecimento em UAN.
4.4. Gerência de Estoque: importância, compras, armazenamento e controle de estoque.
UNIDADE V – Planejamento de refeições para coletividades
5.1. Definição e objetivos do planejamento de refeições em uma UAN.
5.2. Importância do planejamento de refeições em uma UAN.
5.3. Papel do nutricionista no planejamento de refeições.
5.4. Etapas do Planejamento de Refeições: Levantamento dos aspectos básicos a serem
considerados no planejamento de refeições (diagnóstico), elaboração de cardápios, avaliação técnica
de cardápios e previsão quantitativa de gêneros alimentícios.
5.5. Elaboração de cardápios para coletividades: padrão de cardápios, componentes básicos de um
cardápio, critérios para a elaboração de cardápios e elaboração de fichas técnicas de preparação.
5.6. Avaliação Técnica de cardápios. Métodos de Avaliação de cardápios. Avaliação quantitativa e
qualitativa de cardápios.
5.7. Planejamento de Refeições nos estágios de vida: criança, pré-escolar, escolar, adolescente,
adulto e idoso.
5.8. Planejamento de Refeições em Unidades Hospitalares. Variações do cardápio quanto à
composição em nutrientes e consistência. Cardápio Involutivo.
5.9. Previsão quantitativa de gêneros alimentícios. Elaboração de lista de compras e cronograma de
entrega de gêneros alimentícios.
5.10. Fluxo do processo produtivo de refeições em uma UAN.
UNIDADE VI – Gerenciamento de custos em UAN
6.1. Custos em UAN: Importância da apuração de custo, conceitos fundamentais.
6.2. Classificação de custos: aspecto econômico e contábil.
6.3. Apuração de custos: fatores que influenciam no custo, objetivos.
6.4. Sistema de custeamento, componentes do custo, métodos de contabilização, controle de custo e
custo padrão.
6.5. Apuração de custo em hospitais.
6.6. Orçamento: definição, objetivos, vantagens e etapas de elaboração.
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UNIDADE VII – Gestão da produção.
7.1. Planejamento e Controle de Refeições: conceito, planejamento, fases do planejamento.
7.2. Controle da produção, controle de qualidade, geração e destinação temporária de resíduos
sólidos.
7.3. Indicadores em UAN: objetivo, finalidade, contribuição para a UAN.
7.4. Avaliação do processo produtivo, avaliação de resultados, qualidade total.
7.5. Importância da análise do método de perigos e pontos críticos de controle (HACCP) nas diversas
etapas de preparação dos alimentos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GANDRA YR, GAMBARDELLA AMD. Avaliação de serviços de nutrição e alimentação. São Paulo:
Sarvier, 1986. 113 p.
KIMURA AY. Planejamento e administração de custos em restaurantes industriais. São Paulo: Varela,
2003.
NOVAES AG. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação.
Rio de Janeiro: Campus, 2001.
SILVA FILHO ARA. Manual básico para planejamento e projeto de restaurantes e cozinhas
industriais. São Paulo: Varela, 1996. 232p.
SILVIA SMCS, Bernardes, SM. Cardápio: guia prático para a elaboração. São Paulo: Atheneu, 2002.
195 p.
VAZ CS. Alimentação de coletividade – uma abordagem gerencial. Brasília: Célia Silvério Vaz, 2002.
208 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 326/1997. Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para
estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil. Brasília, 1997.
Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN.Secretaria de
Programas Especiais - SPE. Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno - PNIAN.
Normas Gerais para Bancos de Leite Humano. Brasília, 1993.
DIAS MAP. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MANZALLI PV. Manual para serviços de alimentação: implementação, boas práticas, qualidade e
saúde. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Metha, 2010. 211p.
VAZ CS. Restaurantes: controlando custos e aumentando lucros. Brasília: [s.n.], 2006.
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DISCIPLINA: HIGIENE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
Carga horária total: 64horas
Carga horária teórica: 32 horas
Carga horária prática: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Noções de higiene e segurança de alimentos. Estudo da legislação brasileira relacionada ao controle
de qualidade de alimentos. Aplicação de Boas Práticas de Fabricação (BPF): Elaboração de
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e Manual de Boas Práticas de Fabricação
(MBPF), Capacitação de Manipuladores de Alimentos. Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (APPCC). Vigilância Sanitária de Alimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Noções de higiene de alimentos
1.1. Conceito
1.2. Histórico
1.3. Classificação dos alimentos
1.4. Fontes de contaminação.

UNIDADE II - Legislação de alimentos relacionada ao controle de qualidade.
UNIDADE III - Boas Práticas de Fabricação – avaliação e elaboração de plano de ação para correção
de não conformidades:
3.1. Aspectos físico-estruturais e higiene de instalações
3.2. Aspectos físico-estruturais e higiene de equipamentos, utensílios e superfícies
3.3. Higiene pessoal e operacional dos manipuladores
3.4. Etapas da produção de refeições
3.5. Controle Integrado de Pragas – CIP
3.6. Qualidade da água
3.7. Manejo de resíduos
3.8. Responsabilidade Técnica

UNIDADE IV - Controle de qualidade:
4.1. Manual de Boas Práticas de Fabricação
4.2. Procedimentos Operacionais Padronizados- POP
4.3. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC
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UNIDADE V - Capacitação de manipuladores
5.1. Importância da capacitação
5.2. Técnicas de capacitação

UNIDADE VI - Vigilância Sanitária (VISA) de Alimentos
6.1. Estruturação da VISA alimentos no âmbito nacional, estadual e municipal.
6.2. Noções de fiscalização de serviços de alimentação, supermercados e feiras.
6.3. Implicações da ação fiscal.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRANCO, B.D.G.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu. 2005. 182p.
GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. São Paulo: Varela.
3 ed. rev. ampl. 2008. 986p
INTERNATIONAL COMISSION OF MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS OF FOOD (ICMSF).
APPCC na qualidade e segurança microbiológica de alimentos. São Paulo: Varela. 1997. 377p.
LOPES, ELLEN. Guia para elaboração dos procedimentos operacionais padronizados – exigidos pela
RDC 275 da ANVISA. São Paulo: Varela, 2004. 240p.
SILVA Jr., ENEO A. Manual de Controle higiênico-sanitário em alimentos. 4 ed. São Paulo: Varela.
2001. 475p.
Legislação de alimentos em vigor.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABERC. Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Manual ABERC de Práticas
de Elaboração e Serviço de Refeições para Coletividades. São Paulo: ABERC. 1998.
CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS. DVD e livro- Segurança Alimentar em restaurantes e
lanchonetes: treinamentos de gerentes. Viçosa: CPT. 5 ed. 2004. 97p.
CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS. DVD e livro- Segurança Alimentar em restaurantes e
lanchonetes: treinamentos de manipuladores de alimentos. Viçosa: CPT. 5 ed. 2004. 164p.
GERMANO, Maria Izabel Simões. Treinamento de manipuladores de alimentos: fator de segurança
alimentar e promoção da saúde. São Paulo: Varela. 2003. 165p.
HAZELWOOD, D.; McLEAN, A.C. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. 2.ed. São
Paulo: Varela. 1998. 140p.
HOBBS, Betty C.; ROBERTS, Diane. Toxinfecções e controle higiênico-sanitário de alimentos. São
Paulo: Varela. 1998.
SILVA, Filho, Antônio Romão A. Manual básico para planejamento e projeto de restaurantes e
cozinhas industriais. São Paulo: Varela, 1996. 232p.
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LEITAO, Mauro Faber de Freitas. Controle de santificação na indústria de alimentos. Campinas:
ITAL. 1976.
RIEDEL, Guenther. Controle sanitário dos alimentos. São Paulo: Atheneu.3ed.,2005.
TRIGO, Viviano Cabrera. Manual prático de higiene e sanidade nas unidades de alimentação e
nutricão. São Paulo: Varela. 1999.
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DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Carga horária Total: 32 h
Carga horária Teórica: 32 h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA:
História da alimentação e nutrição no Brasil. Hábitos e práticas alimentares regionais do Brasil,
Centro- Oeste e Mato Grosso. Conformação do Campo do saber e prática de alimentação e nutrição.
Origem e desenvolvimento da profissão de Nutricionista. Formação e organização da categoria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – História da alimentação e nutrição no Brasil
1.1. As bases Portuguesas da Alimentação Brasileira
1.2. Sabores e práticas alimentares africanas no Brasil
1.3. A alimentação no Brasil Colonial
1.4. A alimentação e o mundo moderno
UNIDADE II – Hábitos e práticas alimentares regionais do Brasil, Centro- oeste e Mato Grosso.
2.1. Abordagens Regionais da Alimentação
2.2. Cozinhas regionais – Brasil Centro Oeste e do Mato Grosso
UNIDADE III – Conformação do Campo do saber e prática de alimentação e nutrição
3.1. Objeto de estudo da Ciência dos Alimentos
3.2. Objeto de trabalho do Nutricionista
UNIDADE IV – Origem e desenvolvimento da profissão de Nutricionista. Formação e organização da
categoria.
4.1. Trajetória profissional do Nutricionista no Brasil
4.2. Dimensão prática da Nutrição

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, M.L.M. Profissionalização e conhecimento a nutrição em questão. São Paulo: Editora
HUCUTEC, 1996.
CASCUDO, Câmara L. da. História da Alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2004.
COSTA, Nilce da S.C. A formação do Nutricionista. Educação e contradição. Goiás; Editora UFG,
2000.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro, Record, 2000.
122

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ORNELLAS, Hoeschl L. A alimentação através dos tempos. Santa Catarina; Editora UFSC, 2000.
POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço alimentar. Trad.
Rossana P.da C. Proença, Carmen Sílvia Rial e Jamir Conte. Santa Catarina; Editora UFSC
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DISCIPLINA: INICIAÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Iniciação à Metodologia Científica. Organização de Trabalhos Acadêmicos e Científicos. A pesquisa
bibliográfica. Normalizações básicas de Trabalhos Acadêmicos e Científicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Iniciação à Metodologia Científica
1.1 – Definição e conceito
1.2 – O acadêmico
1.3 – A Universidade
1.4 – O uso da biblioteca
UNIDADE II – Organização do Trabalho Acadêmico
2.1. Hábito de estudo: significado e importância
2.2. Leitura: ambiente e técnicas.
2.3. Técnicas de estudo de textos: técnicas de sublinhar, elaboração de esquemas, de resumo, de
fichamento (ficha bibliográfica, de resumo ou conteúdo, de citações) de resenha crítica.
UNIDADE III – Trabalhos acadêmicos e científicos
3.1 – Conceito
3.2 - Tipos de trabalhos acadêmicos e científicos (trabalho de graduação, monografia, dissertação e
tese)
3.3. Apresentação de trabalhos (escrita e oral):
3.4. Comunicação Científica, Artigos, Relatórios e Laudos
3.5. Linguagem Científica
UNIDADE IV – Normalizações básicas do Trabalho Científico
4.1. Normas de redação de trabalhos acadêmicos e científicos: resenha crítica, artigo científico e
monografia.
4.2. Normas técnicas: ABNT e Vancouver
4.3. Normas de referenciação de títulos bibliográficos;
4.4. Normas de citação e notas de rodapé;
4.5. Normas de organização de resenha crítica, artigo científico e monografia.
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UNIDADE V – A Pesquisa Bibliográfica
5.1. Fontes na pesquisa bibliográfica
5.2. Utilização de bases de dados.
5.3. Técnicas de leitura e interpretação de textos.
5.4. Escolha e delimitação do tema
5.5. Planejamento do trabalho
5.6. Coleta do material
5.7. Leitura e documentação das informações
5.8. Seleção do material levantado
5.9. Redação e revisão do trabalho
5.10. Organização de referências bibliográficas
5.11. Técnicas de documentação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1993
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo/ Rio
de Janeiro: Atlas, 2006. 303 p.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed.
São Paulo: HUCITEC, 2007. 406 p.
PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico - prática. 6
ed. Campinas: Papirus, 2000. 120 p.
SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 9ª ed.São Paulo: Martins Fontes,2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR-6023: Informação e documentação –
Referências – Elaboração. 2ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
______. NBR-14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de
Janeiro: ABNT, 2005.
______. NBR- 10520: Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação. Rio de
Janeiro: ABNT, 2002.
______. NBR- 6028: Informação e documentação - Resumos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT,
2003.
______. NBR- 15287: Informação e documentação – Projeto de Pesquisa - Apresentação. Rio de
Janeiro: ABNT, 2005.
______. NBR- 10719: Apresentação de relatórios técnico-científico. Rio de Janeiro: ABNT, 1989.
FAZITO, Dilermando. O método científico. Barbacena: Jornal Unipac, ano 2, n.6, 1999.
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FERNANDES, Maria Nilza de Oliveira. Tecnicas de estudo: como estudar sozinho. 2 ed Sao Paulo: EPU,
1988. 152 p.
GALLIANO, A. Guilherme. Metodo cientifico: teoria e pratica. Sao Paulo: HARBRA, 1986. 200 p.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed.
São Paulo: Atlas, 2005. 315 p. ISBN 8522440158
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia cientifica: ciencia e conhecimento
cientifico, metodos cientificos, teoria, hipoteses e variaveis. São Paulo: Atlas, 1986. 231 p.
NORTHEDGE, Andrew. Técnicas para estudar com sucesso. Tradução: FONTES, Suzana Maria;
RODRIGUES, Arlene Dias. Florianópolis: Ed. UFSC, 1998.
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 2 ed.
São Paulo: Edições Loyola, 2002. 141p.
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. Completo e essencial para a vida universitária.
São Paulo: Avercamp, 2006.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. atual. São Paulo: Cortez,
2007.
VIEIRA, Sônia; HOSSNE William Saad. Como ler um artigo científico. Pesquisa de Odontologia
Brasileira, v.15, n.2, São
Paulo, 2001.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151774912001000200001&lng=en&nrm=iso
VOLPATO, Gilson L. Ciência: da Filosofia à publicação. Joboticabal: Funep, 1998.
WEATHRERALL, M. Método científico. São Paulo: Polígono, 1970. 300p.
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DISCIPLINA: INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO I
Carga Horária Total: 32 horas
Carga Horária Total: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
O conhecimento científico. O Método Científico. A pesquisa científica: características e utilização. A
pesquisa científica: planejamento Delimitação de uma pesquisa bibliográfica.
UNIDADE I – Fundamentos do conhecimento científico
1.1. Ciência e Método: Ciência, Conhecimento Científico, Hipótese, Achado, Modelo, Teoria e Lei
Científica (conceitos e aplicações).
1.2. A evolução da Ciência. Ciência e desenvolvimento.
1.3. A neutralidade científica.
1.4. Visão atual da Ciência
UNIDADE II – Conhecimento Científico:
2.1. O conhecimento científico: conceitos
2.2. Tipos de conhecimento: empírico, filosófico, teológico e científico;
2.3. Evolução histórica do conhecimento científico.
UNIDADE III – Método Científico:
3.1. Princípios e Conceitos básicos.
3.2. Tipos de método científico: positivismo, dialética e empirismo.
Método Indutivo, Método de Bacon, Método Dedutivo e Hipotético-Dedutivo
3.3. Paradigmas – Positivista e Naturalista
3.4. A lógica do método científico.
UNIDADE IV – A pesquisa científica
4.1. Conceitos e aplicações. O processo da pesquisa científica.
4.2. Tipos de Pesquisa: Pesquisa básica e aplicada.
4.3. Tipos de pesquisa: Pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa experimental.
4.4. Abordagem quantitativa e qualitativa da pesquisa científica (classificação e características).
4.5. A pesquisa em ciências humanas e sociais
4.6. Métodos e técnicas de pesquisa nas ciências da saúde.
Unidade V – planejamento da pesquisa científica
5.1. Preparação da Pesquisa - planejamento
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5.2. Fases da Pesquisa
5.3. Execução da Pesquisa: Coleta de Dados, Elaboração dos Dados, Análise e Interpretação dos
Dados, Representação dos Dados (tabelas, quadros e gráficos), Elaboração do Relatório Final

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha (Org.). Pesquisa qualitativa em
educação: um enfoque fenomenológico. 2. ed. rev. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 1997. 231 p.
FAZENDA, Ivani (org.) (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
174 p.
Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da pratica escolar. 14. ed. São Paulo: Papirus, 2008. 128
p.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed.
São Paulo: HUCITEC, 2007. 406 p.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica. 32 ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
144 p
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
304 p.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 132 p.
VÍCTORA, Ceres Gomes; KNAUTH, Daniela Riva; HASSEN, Maria de Nazareth Agra. Pesquisa
qualitativa em saúde: uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000. 133 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES-MAZZOTTI, Alda j; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e
sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa:São Paulo;Pioneira, 2000.
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma introdução a
teoria e aos métodos. Porto: Porto, c1994. 336 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo/ Rio
de Janeiro: Atlas, 2006. 303 p.
PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico - prática. 6 ed.
Campinas: Papirus, 2000. 120 p.
VIEIRA, Sônia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003. 192 p
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DISCIPLINA: INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO II
Carga Horária Total: 32 horas
Carga Horária Teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
O texto científico. O trabalho científico. Projeto de pesquisa: estruturação. Ética na Pesquisa
Científica. Relatório de pesquisa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Leitura Crítica de Artigos Científicos.
1.1. Roteiro para leitura crítica de artigos científicos.
1.2. A construção de um trabalho científico
UNIDADE II – Pontos Fundamentais De Um Projeto De Pesquisa.
2.1. Escolha do Tema da Pesquisa
2.2. Delimitação do tema.
2.3. Formulação do problema
2.4. Construção da hipótese
2.5. Objeto de pesquisa
2.6. O papel da estatística
UNIDADE III – Projeto de Pesquisa – Estruturação
3.1. Introdução
3.2. Justificativa
3.3. Delimitação do tema.
3.4. Objetivos (geral e específicos)
3.5. Embasamento Teórico
3.6. Hipóteses ou Pressupostos
3.7. Variáveis ou Categorias de Análise
3.8. Materiais e Métodos
3.9. Cronograma
3.10. Orçamento
3.11. Referência Bibliográfica/Bibliografia
UNIDADE IV – A Ética na Pesquisa Científica
4.1. Ética em Pesquisa: diretrizes éticas na pesquisa.
4.2. Ética e pesquisa no Brasil
4.3. Comitê de ética em pesquisa (CEP)
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4.4. Conflitos éticos em pesquisa
4.5. Encaminhamento de projetos ao CEP.
UNIDADE V – Relatório de pesquisa
5.1. Estrutura do Relatório (relatório final, artigo científico e outras publicações).
5.2. Estrutura do Texto -

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 174 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: Planejamento e
execução de pesquisa. 6 ed. São Paulo: ATLAS, 2006. 289 p.
MAZZOTTI, Alda Judith Alves; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 203 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da pratica escolar. 14. ed. São Paulo: Papirus,
2008. 128 p.
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha (Org.). Pesquisa qualitativa em
educação: um enfoque fenomenológico. 2. ed. rev. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 1997. 231 p.
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma introdução a
teoria e aos métodos. Porto: Porto, c1994. 336 p.
FAZENDA, Ivani (org.) (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
174 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo/ Rio
de Janeiro: Atlas, 2006. 303 p.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed.
São Paulo: HUCITEC, 2007. 406 p.
PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico - prática. 6
ed. Campinas: Papirus, 2000. 120 p.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica. 32 ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
144 p
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
304 p.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 132 p.
VÍCTORA, Ceres Gomes; KNAUTH, Daniela Riva; HASSEN, Maria de Nazareth Agra. Pesquisa
qualitativa em saúde: uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000. 133 p.
VIEIRA, Sônia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003. 192 p
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DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teoria: 32h.
Carga horária prática: 32 h.
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Microrganismos deteriorantes e patogênicos em alimentos. Enfermidades transmitidas por alimentos.
Ecologia microbiana dos alimentos de origem animal e vegetal. Fundamentos das análises
microbiológicas. Métodos e técnicas de análise de rotina em alimentos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
1.1. Os alimentos como substrato para o crescimento dos microrganismos.
1.2. Fatores intrínsecos, extrínsecos e de processamento que interferem na atividade microbiana.
1.3. Classificação dos alimentos pela facilidade com que se alteram.
1.4. Modificações químicas nos alimentos causadas pela ação dos microrganismos.

UNIDADE II
2.1. Microrganismos importantes na microbiologia de alimentos.
- Microrganismos utilizados na produção de alimentos e enzimas.
- Microrganismos causadores de doenças ao homem /ou ao animal.
2.2. Indicadores microbianos.
- Indicadores microbianos de condições higiênicas ambientais e de processamento inadequadas.
- Indicadores de contaminação fecal
-Indicadores de risco de toxinfecção alimentar.

UNIDADE III
3.1. Doenças veiculadas por água e alimentos:
- Mecanismos de patogenicidade dos microrganismos.
- Infecções alimentares
- Toxinfecções alimentares e toxinose.
- Medidas gerais para o controle das doenças.

UNIDADE IV
4.1. Princípios ecológicos microbianos dos alimentos:
- Alimentos de origem animal
4.2. Alimentos de origem vegetal
UNIDADE V
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5.1. Fundamentos da análise microbiológica (AULA EXPOSITIVA)
a. Coleta e transporte de amostras.
b. Preparo e diluição de amostras.
c. Preparo e esterilização de meios de cultura e reagentes.
d. Método quantitativo para determinação do número de microrganismo numa amostra
- Direto
- Indireto
e. Método qualitativo.
- Presença/ausência
5.2. Detecção e determinação do número global de microrganismos em alimentos.
a. Contagem global de bactérias aeróbia mesófila e psicrotróficas, leveduras e fungos filamentosos.
b. Detecção de bactérias Gram negativas: Escherichia coli e Salmonella sp.
5.2.1. Determinação do número mais provável de coliformes totais e fecais
5.2.2. Pesquisa de Salmonella sp
5.2.3. Detecção de bactérias Gram positivas
5.2.4. Staphylococcus coagulase positivos
5.2.5. Bacillus cereus
5.2.6. Clostridium sulfitoredutor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001,Agência Nacional
de Vigilância Sanitaria (ANVISA). Disponível em: <file://Anvisa-Legislação-Resolução.htm >.
INTERNATIONAL COMMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS – ICMSF
Técnicas de las análises microbiologicas. Editorial Acribia, Zaragoza Espanha, 430p., 1983.
INTERNATIONAL COMMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS –
ICMSF. Microorganismos de los alimentos: características de los patógenos microbianos. Ed. Acribia
S. A., Zaragoza-Espanha, 606 p., 1998.*
FRANCO, BERNADETTE D. GOMBOSSY DE MELO; e LANDGRAF, MARIZA. Microbiologia dos
Alimentos. Livraria Atheneu, São Paulo – SP, 2006.182PP.
FRAZIER, W. C. Microbiologia de los alimentos. 3.ed. Zaragoza-Espanha: Acribia, 2003. 635p.
JAY, J. M. Microbiologia moderna dos alimentos. 6ª. Ed. , 804 p., 2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BELL, C.; e KIRIAKIDES, A. Listeria: una aproximación prática al microorganismo y su control en los
alimentos. Zaragoza, Acribia, 2000. 173p.**
BELL, C.; e KIRIAKIDES, A. Escherichia coli: una aproximación prática al microorganismo y su control
en los alimentos. Zaragoza, Acribia, 2000. 234p.**
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BELL, C.; e KIRIAKIDES, A. Salmonella: una aproximación prática al microorganismo y su control en
los alimentos. Zaragoza, Acribia, 2000. 213p.**
Revista Higiene Alimentar. São Paulo - SP *
Boletim SBCTA. Campinas-SP*
Ciência dos Alimentos - Campinas-SP*.
www.uwrf.edu/biotec/workshop/activity/16/annexd3.htm
http://www.fao.gov
http://vm.cfsan.fda.gov
http://www.journals.asm.org
http://www.cyberus.ca
http://www.blackwell-science.com
http://www.foodsci.aps.uoguelph.ca
http://www.livronline.com
http://www.nmconline.org
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DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA GERAL
Carga horária total: 32horas
Carga horária teórica: 32horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à Microbiologia. Bacteriologia geral e especial. Genética bacteriana. Noções gerais sobre
vírus e fungo. Métodos de esterilização. Técnicas utilizadas em Microbiologia. Efeito dos fatores
físicos e químicos sobre a atividade dos microrganismos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Introdução à microbiologia
1.1. Conceito, divisão e importância do estudo da Microbiologia;

Unidade II - Bacteriologia geral e especial
2.1. Conceito, classificação, morfologia, mecanismo de virulência, patogenia, identificação laboratorial
e epidemiologia:
- Gêneros Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus.
- Enterobactérias: Escherichia coli, Salmonella; Shigella; Yersinia.
- Pseudomonas
- Espiralados.
2.2. Genética Bacteriana
Unidade III – Noções gerais sobre vírus
3.1. Características principais
3.3. Morfologia
3.4. Replicação viral
3.5. Cultivo

Unidade IV - Noções gerais sobre fungos
4.l. Características principais, conceitos
4.2. Morfologia
4.3. Fisiologia
4.4. Dimorfismo
4.5. Reprodução
4.6. Classificação
4.7. Parasitismo e saprofitismo
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Unidade V – Controle de microorganismos e métodos de esterilização
5.1. Conceitos
5.2. Métodos físicos
5.3. Métodos químicos
5.4. Efeito dos fatores físicos e químicos sobre a atividade dos microrganismos.
5.5. Métodos de esterilização, desinfecção, antissepsia e assepsia.

Unidade VI - Técnicas utilizadas em microbiologia
6.1. Fatores internos e externos que favorecem o crescimento bacteriano.
6.2. Meios de cultura (composição química e função dos constituintes).
6.3. Métodos de coloração
6.4. Técnicas de semeadura
6.5. Contagem de microrganismo por diluições sucessivas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JAWETZ, E. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: ARTMED, 2005.
MIMS, C.; PLAYFAIR, J.; ROIT, I.; WAKELIN, D.; WILLIAMS, R. Microbiologia Médica. São Paulo:
Manole, 2.ed. 1999.
MURRAY, P et al. Microbiologia Médica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 979 p.
TRABULSI, L.R; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 718 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GWENDOLYN, R.W. et al. Microbiologia para as Ciências da Saúde. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro. 1998
KONEMAN, E. et al. Diagnóstico Microbiológico: texto e Atlas Colorido. Guanabara Koogan. 5ª Ed.
Rio de Janeiro. 2001
TORTORA, G.J. et al. Microbiologia Artmed, 6ª Ed., Porto Alegre, 2000
VERMELHO, A.B. et al.Práticas de Microbiologia. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2006
Textos complementares variados.
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DISCIPLINA: NUTRIÇÃO, ALIMENTOS E NUTRIENTES
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Conceitos em Alimentação e Nutrição. Consumo alimentar e seus determinantes. Iniciação ao estudo
dos alimentos e nutrientes.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Conceitos em Alimentação e Nutrição.
1.1. Conceitos Básicos: alimentação, nutrição, alimentos e nutrientes.
1.2. Terminologias utilizadas em Alimentação e Nutrição
1.3. Alimentos como fonte de nutrientes.
1.4. Alimentação do homem de hoje e os processos de transição: situação alimentar e nutricional
atual da população brasileira.
1.5. Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada
UNIDADE II – Consumo alimentar e seus determinantes
2.1. Aspectos biológicos
2.2. Aspectos sociais
2.3. Aspectos econômicos
2.4. Aspectos culturais
2.5. Aspectos psicológicos
2.6. Aspectos sensoriais
2.7. Aspectos ambientais

UNIDADE III - Iniciação ao estudo dos alimentos e nutrientes.
3.1. Conceitos básicos, classificação dos nutrientes, fontes alimentares e valor nutricional.
- Energia
- Macronutrientes
- Micronutrientes
- Fibras
- Água.
3.2. Grupos de alimentos e a pirâmide alimentar
3.3. Guias alimentares
3.4. Leis da Alimentação.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação-Geral da Política de
Alimentação e Nutrição. Alimentos regionais brasileiros/ Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas
de Saúde, Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. – 1. ed. –Brasília: Ministério
da Saúde, 2002. 140 p.: il. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde; n. 21)
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. Promovendo uma
alimentação saudável. Série A, Normas e Manuais Técnicos; 2006. 210 p.
CASCUDO, L. C. História da Alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2004.
CUPPARI L. Guia de Nutrição: Nutrição Clínica no Adulto. 2 ed. Barueri: Manole, 2005. 474p.
DUTRA DE OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J.S. Ciências nutricionais (CONTEM DISQUETE). São
Paulo: Sarvier, 2000. 403 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Mahan LK, Escott-Stump S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 11 ed. São Paulo: Roca,
2005, 1242 p.
Chemin SMSS, Joana D'arc PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro:
Editora Roca, 2007. 1168 p.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 2ª ed., SP, 2006. 113 p.
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DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA I
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Estudo da energia. Necessidades e recomendações nutricionais: conceitos e aplicações para
indivíduos e grupos populacionais. Planejamento Dietético. Métodos para cálculo de dieta. Análise
qualitativa e quantitativa da dieta.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Estudo da energia
1.1. Definição, unidades de energia, equilíbrio energético.
1.2. Calorimetria – direta e indireta.
1.3. Fontes de energia – nutrientes – Fator de Atwater.
1.4. Cálculo de energia de um alimento, preparação ou refeição através da Tabela de Composição
Química.

UNIDADE II - Necessidades e recomendações nutricionais
2.1. Conceito de necessidades nutricionais e recomendações nutricionais.
2.2. Histórico das recomendações nutricionais
2.3. Natureza da população alvo – grupos por sexo e estágios de vida – homem e mulher de
referência.
2.4. Fatores que afetam a taxa metabólica basal: idade, sexo, superfície corporal, clima.
2.5. Fatores determinantes do gasto energético total: gasto energético em repouso, atividade física,
ação dinâmico-específica.
2.6. Métodos para o cálculo do VET.
2.7. Necessidade de proteínas. Nitrogênio. Recomendação de proteínas: nível seguro de ingestão
protéica. Adaptação à ingestão pobre em proteínas.
2.8. Aplicação das DRI para indivíduos e grupos populacionais: RDA, AI, EAR, UL.

UNIDADE III - Planejamento dietético
3.1. Princípios e diretrizes para o planejamento dietético.
3.2. Planejamento dietético para indivíduos e coletividades sadias.
3.3. Planejamento dietético, guias alimentares, tabelas de composição de alimentos e softwares de
avaliação dietética.
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UNIDADE IV - Métodos para cálculo de dietas
4.1. Cálculo de dieta normal segundo a pirâmide alimentar.
4.2. Elaboração e cálculo da dieta normal por meio da tabela de composição química de alimentos.
4.3. Sistema de equivalentes para cálculo de dieta normal.

UNIDADE V - Análise qualitativa e quantitativa da dieta
5.1. Biodisponibilidade de nutrientes.
5.2. Índices de qualidade da dieta.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHEMIN SMSS, JOANA D'ARC PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de
Janeiro: Editora Roca, 2007. 1168 p.
DRI. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein and Amino Acids.
NAS, 2002.
SBAN. Usos e aplicações das “Dietary Reference Intakes” DRIs. SBAN/ILSI Brasil, São Paulo,
2001.
VITOLO, M.R. Nutrição da gestação à adolescência. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2003.
322p.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 2ª ed., SP, 2006. 113 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENZECRY, et al, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras , Ed.
Atheneu, 4 ed, 2000.
CUPPARI L. Nutrição Clínica no Adulto. 2 ed. São Paulo: Manole, 2005. 490 p.
MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. Guia alimentar para a população brasileira. Promovendo uma
alimentação saudável. Série A, Normas e Manuais Técnicos; 2006. 210 p.
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DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA II
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Necessidades e recomendações nutricionais para gestantes e lactantes. Aleitamento materno.
Alimentação artificial. Necessidades e recomendações nutricionais no 1º e 2º ano de vida, do préescolar, escolar, adolescente, adulto e idoso. Alimentação do Trabalhador. Alimentação para
praticantes de atividade física. Dietas não-convencionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Recomendações nutricionais na gestação
1.1. Alterações hormonais sobre o metabolismo dos nutrientes na gestação.
1.2. Fases do desenvolvimento da gestação e idade gestacional.
1.3. Componentes da média de aumento de peso em gestações normais.
1.4. Gestante adulta x gestante adolescente.
1.5. Recomendações de energia.
1.6. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
1.7. Cálculo do VET, distribuição (percentual, Kcal e gramas) de nutrientes
1.8. Orientações nutricionais

UNIDADE II - Recomendações nutricionais na lactação
2.1. Processos de lactação
2.2. Síntese de nutrientes na glândula mamária
2.3. Recomendações de energia
2.4. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
2.5. Cálculo do VET, distribuição (percentual, Kcal e gramas) de nutrientes
2.6. Orientações nutricionais para a nutriz.

UNIDADE III - Aleitamento materno, alimentação artificial, recomendações no 1º e 2º ano de vida
3.1. Aleitamento natural.
3.2. Composição do colostro e do leite maduro.
3.3. Composição do leite humano e do leite de vaca.
3.4. Aleitamento artificial.
3.5. Inconvenientes do aleitamento artificial.
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3.6. Tipos de fórmulas, cálculo de volume, fracionamento.
3.7. Diluição do leite de vaca de acordo com a idade.
3.8. Estágio de crescimento e desenvolvimento.
3.9. Mudanças estruturais e funcionais do primeiro ano de vida.
3.10. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
3.11. Introdução da alimentação complementar.
3.12. Orientações nutricionais

UNIDADE IV - Recomendações nutricionais do pré-escolar e escolar
4.1. Classificação etária
4.2. Crescimento e desenvolvimento – hereditariedade e meio ambiente.
4.3. Objetivos da nutrição.
4.4. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
4.5. Características do pré-escolar.
4.6. Dieta na fase pré-escolar.
4.7. Características do escolar.
4.8. Dieta na fase escolar.
4.9. Merenda escolar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
4.10. Cálculo do VET, distribuição (percentual, Kcal e gramas) de nutriente.
4.11. Orientações nutricionais.

UNIDADE V - Recomendações nutricionais na adolescência
5.1. Conceitos: adolescência, crescimento, desenvolvimento, maturação sexual
5.2. Nutrição e meio ambiente
5.3. Nutrição e aspectos psicossociais
5.4. Recomendações de energia
5.5. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
5.6. Obesidade e desnutrição na adolescência; distúrbios alimentares – prevenção
5.7. Cálculo do VET, distribuição (percentual, Kcal e gramas) de nutrientes

UNIDADE VI - Recomendações nutricionais para o adulto
6.1. Impacto das mudanças sociais, econômicas e do estilo de vida na saúde do adulto.
6.2. Recomendação de energia.
6.3. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
6.4. Cálculo do VET, distribuição (percentual, Kcal e gramas) de nutrientes
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6.5. Orientações nutricionais.

UNIDADE VII - Recomendações nutricionais para o idoso
7.1. Efeitos do envelhecimento sobre o estado nutricional e composição corporal.
7.2. Alterações fisiológicas do envelhecimento: alterações sensoriais, alterações gastrointestinais,
alterações hormonais e metabólicas, alterações psíquicas e modificações sociais e do estilo de vida.
7.3. Recomendações de energia
7.4. Recomendações de nutrientes – proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, fibras e
água.
7.5. Cálculo do VET, distribuição (percentual, Kcal e gramas) de nutrientes
7.6. Orientações nutricionais.

UNIDADE VIII - Alimentação do trabalhador
8.1. O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
8.2. Alimentação versus produtividade e qualidade de vida do trabalhador.
8.3. Composição do cardápio.
8.4. Planejamento dietético segundo o PAT.
8.5. Cálculo do NDPcal%.
8.6. Orientações nutricionais

UNIDADE IX - Alimentação para praticantes de atividade física.
9.1. Atividade física e saúde.
9.2. Alimentação para praticantes de atividade física: modificações dietéticas.
9.3. Elaboração e cálculo de dietas para praticantes de atividade física.
9.4. Orientações nutricionais

UNIDADE X - Dietas não-convencionais.
10.1. Alimentação Vegetariana (estrita, lactovegetariana, ovolactovegetariana)
10.2. Alimentação Macrobiótica.
10.3. Alimentação Alternativa.
10.4. Naturalismo.
10.5. Dietas influenciadas por influências religiosas.
10.6. Dietas influenciadas por razões étnico-culturais.
10.7. Elaboração e cálculo de dietas para adeptos às dietas não convencionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. Guia alimentar para menores de 2 anos. Série A, Normas e
Manuais Técnicos; n. 107, 2002. 152 p.
MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. Guia alimentar para a população brasileira. Promovendo uma
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alimentação saudável. Série A, Normas e Manuais Técnicos; 2006. 210 p.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 2ª ed., SP, 2006. 113 p.
TIRAPEGUI, J. Nutrição, metabolismo e suplementação na atividade física. 1. ed. São Paulo:
Atheneu, 2005, 368 p.
VITOLO, M.R. Nutrição da gestação à adolescência. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2003.
322 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M.A. Nutrição em obstetrícia e pediatria. 3. ed. Rio de
Janeiro: Ed. Cultura Médica, 2005. 540 p.
CHEMIN SMSS, JOANA D'ARC PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de
Janeiro: Editora Roca, 2007. 1168 p.
WASHINGTON, B.S. - Nutrição na Gravidez e na Lactação. Interamericana. Rio de Janeiro. 1990.
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DISCIPLINA: NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 24 horas
Carga horária prática: 40 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à Nutrição Experimental. Biotério e Animais de laboratório. Dietas Experimentais. Métodos
de Avaliação Biológica (Métodos químicos, biológicos e microbiológicos utilizados na avaliação da
qualidade nutricional de proteínas). Elaboração de projeto de pesquisa. Ensaio Biológico (Pesquisa
Experimental).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à Nutrição Experimental
1.1. Conceito; Importância para a Ciência da Nutrição
1.2. Biotério

de

Nutrição

Experimental:

Definição;

Condições

mínimas

de

funcionamento;

Equipamentos e utensílios empregados
1.3. Animais de Experimentação: Características; Principais Espécies; Histórico do Rattus norvegicus
como animal de experimentação e importância para Nutrição; Código de ética; Manuseio;
Acasalamento
1.4. Dietas Experimentais: Definição; Tipos; Balanceamento das dietas; Preparo das dietas;
Importância de uma dieta balanceada
1.5. Métodos de Avaliação Biológica de Proteínas: Importância; Métodos Químicos; Métodos
Biológicos: baseados no ganho de peso; baseados na retenção de nitrogênio corpóreo e
Métodos Microbiológicos.

UNIDADE II - Elaboração de projeto de pesquisa
2.1. Apuração dos Resultados: Tratamento estatístico: Média, Desvio padrão, teste t-Student.
Elaboração de tabelas
2.2. Ensaio Biológico: Definição; Controle de peso: Animais, Rações. Importância do controle.
2.3.

Discussão e Conclusão dos Resultados: Análise dos resultados obtidos; Validade do
experimento; Conclusão da pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, A.; PINTO, S.C.; OLIVEIRA, R.S. Animais de Laboratório: criação e experimentação. Rio
de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002. 388p
CANADIAN COUNCIL ON ANIMAL CARE. Guide to the Care and use of Experimental Animals.
Ottawa: CCAC, 1998. v.1
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DE LUCA, R. R.; ALEXANDRE, S. R.; MARQUES, T.; SOUZA, N. L.; MERUSSE, J. L. B.; NEVES, S.
P. Manual para Técnicos em Bioterismo. 2ª ed., São Paulo: Winner Graph. 1996, 259p
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient Requirements of Laboratory Animals. 4ª ed.,
Washington: NATIONAL ACADEMY PRESS, 1995. 173p
SGARBIERI, V. C. Alimentação e Nutrição: fator de saúde e desenvolvimento. São Paulo: ALMED,
1987. 387p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official Methods of Analysis. 14ª ed.,
Washington: AOAC, 1141p.
BAKER, H. J.; LINDSEY, J. R.; WEISBROTH, S. H. The Laboratory Rat. San Diego: ACADEMIC
PRESS, INC. 1980, v. 1 e 2.(**)
LANE-PETTER, W.; PEARSON, A. E G.The Laboratory Animal: Principles and Practice. London:
Academic Press Inc., 1971. 293p.
OLDS, R. J.; OLDS, J. R. A Colour Atlas of The Rat: Dissection Guide. London: Wolfe Medical
Publications Ltd., 1979. 112p.
REEVES, P.G., NIELSEN, F.H., FAHEY, G.C. AIN-93 Purified diets for laboratory rodents: final
report of the American Institute of Nutrition Ad Hoc Writing Committee on the reformulation of the
AIN-76 rodent diet. Journal of Nutrition, Bethesda, v.123, n.11, p.1939-1951, 1993.
TAGLE, M. A. Nutrição. São Paulo: ARTES MÉDICAS, 1981. 234p.
WAIN FORTH, H. B. Experimental and Surgical Technique in the Rat. London: Academic Press Inc.,
1980. 269p.
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DISCIPLINA: PARASITOLOGIA HUMANA
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde/FCM

EMENTA
Introdução à parasitologia humana. Estudo das principais doenças infecciosas e parasitárias de
interesse em nutrição e impactos no estado nutricional. Situação sanitária do Brasil e fontes de
contaminação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução à Parasitologia Humana
1.1. Conceitos gerais
1.2. Ecologia Parasitária: os parasitos, o meio ambiente e o homem.
1.3. Nomenclatura zoológica: principais grupos de protozoários e metazoários.
1.4. Mecanismo de ação do parasito sobre o hospedeiro.
1.5. Mecanismo de defesa do hospedeiro.

UNIDADE II - Estudo das principais doenças infecciosas e parasitárias de interesse em nutrição
2.1 Aspectos da epidemiologia, patologia/sintomatologia, diagnóstico, mecanismos de transmissão,
propagação e prevenção das principais doenças infecciosas e parasitárias (Esquistossomose
Mansônica, Teníase e Cisticercose, Ascaridíase, Ancilostomíase, Estrongiloidíase, Enterobiose e
Tricuríase, Amebas e Amebíase, Tricomoníase e giardíase, Toxoplasmose, Doença de Chagas,
Leishmaniose Tegumentar e Visceral Americana, Malária).
2.2. Impactos das doenças infecciosas e parasitárias no estado nutricional.
UNIDADE III – Situação sanitária no Brasil e fontes de contaminação
3.1. Água
3.2. Dejetos
3.3. Lixo
3.4. Ar
3.5. Meio ambiente

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NEVES, D P. Parasitologia Humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
REY, L. Parasitologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
NEVES, D P. Parasitologia Dinâmica. São Paulo: Atheneu, 2006.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Revista de Medicina Tropical de São Paulo (RMTSP)
Revista de Saúde Pública - Universidade de São Paulo
Boletim de Saúde - RS
Cadernos de Saúde Pública – CSP / Escola Nacional de Saúde Pública / Fundação Oswaldo Cruz.
www.ensp.fiocruz.br/csp Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical às doenças infecciosas e parasitárias,
medicina
preventiva,
saúde
pública
e
assuntos
correlatos.
www.scielo.br/scielo.php/script.../nrm_iso
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DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Ciências Básicas e da Saúde/FCM

EMENTA
Noções básicas dos processos de lesão celular. Os grandes processos mórbidos: lesão celular;
processo inflamatório e reparativo; distúrbios do crescimento e da diferenciação celular; neoplasias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Noções básicas dos processos de lesão celular.
1.1. Principais causas das lesões celulares.
1.2. Conceito de reversibilidade e irreversibilidade; morte celular; necrose e apoptose.
1.3. Fatores que modulam a gravidade da lesão.
1.4. Patogenia da lesão celular.
1.5. Morfologia da lesão reversível e irreversível.
1.6. Patogenia e morfologia das necroses de coagulação, liquefação, caseificação, gomosa e
gordurosa.
1.7. Evolução, conseqüências e aspectos do tecido necrosado.
UNIDADE II – O processo inflamatório e reparativo.
2.1. Histórico, generalidades, terminologia e conceito.
2.2. Meios de agressão dos agentes vivos.
2.3. Fenômenos básicos e momentos da inflamação.
2.4. Mediadores químicos e sua ação.
2.5. Função das células no processo inflamatório.
2.6. Classificação das inflamações: agudas e crônicas, serosa, fibrinosa e purulenta.
2.7. Inflamação granulomatosa. Granulomas, macro e microscopia. Evolução. Patogênese.
2.8. Reparo regenerativo e cicatricial. Cicatrização por 1ª e 2ª intenção. Tecido de granulação.
2.9. Modificação do processo inflamatório. Complicações da resposta inflamatória reparativa.
UNIDADE III – Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular e neoplasia.
3.1. Conceito de neoplasia, tumor, câncer, oncologia e sua importância na pratica clinica;
3.2. Neoplasias: nomenclatura e classificação.
3.3. Displasia: conceito, morfologia, conseqüência e evolução.
3.4. Características das neoplasias. Critérios para distinguir os neoplasmas: diferenciação e
anaplasia; velocidade e modo de crescimento; disseminação, metástase, recidiva.
3.5. Fatores que governam o potencial metastático. Gradação e estadiamento.
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3.6. Conseqüências locais e gerais dos tumores.
3.7. Carcinogênese: química/física/biológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROBBINS, S.L.; COTRAN, R.S.; KUMAR, V. Bases patológicas das doenças. 7ª Ed. W.B. Saunders,
2005.
BOGLIOLO FILHO, G.B. Patologia geral. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
FRANCO, M.; MONTENEGRO, M.R.; BRITO, T; BACCHI, C.E.; ALMEIDA, P.C. Patologia –
processos gerais. 5ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

149

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

DISCIPLINA: POLÍTICA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO I
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Saúde Coletiva/ISC

EMENTA
Políticas de saúde, alimentação e nutrição do Brasil e Mato Grosso. Situação de saúde e de nutrição
– Mato Grosso e Brasil. Correntes de planejamento em saúde.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Políticas de saúde, alimentação e nutrição do Brasil e Mato Grosso
1.1. Política de saúde (Sistema único de Saúde- SUS): aspectos teóricos, legais, organizativos e
institucionais.
1.2. 22 anos de existência do SUS. Pacto pela Saúde 2006.
1.3. Políticas de Alimentação e Nutrição. Antecedentes.
1.4. Segurança Alimentar.
1.5. Direito à Alimentação.
UNIDADE II - Situação de saúde e de nutrição – Mato Grosso e Brasil
2.1. Fome, desnutrição, desigualdade social.
2.2. Introdução ao Planejamento em Saúde. Momento explicativo do planejamento.
2.3. Necessidades em saúde.
2.4. Importância da Epidemiologia para o planejamento.
2.5. Análise de dados sobre situação de saúde e de serviços de saúde (relativas à alimentação e
nutrição).
2.6. Inquéritos alimentares e outras fontes de dados de nutrição.

UNIDADE III - Correntes de planejamento em saúde
3.1. Enfoque normativo e estratégico.
3.2. Aspectos teóricos e metodológicos da corrente de Planejamento - Planejamento Estratégico
Situacional (PES).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARRUDA BKG & ARRUDA IKG. Marcos Referenciais da trajetória das políticas de alimentação e
nutrição no Brasil. Rev. Bras.Matern.Infanti., Recife,7(3):319-326, jul./set.,2007.
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 2.a edição revista. Série
B. Textos Básicos de Saúde. Brasília – DF, 2003.
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BATISTA FILHO M & RISSIN A A transiçao nutricional no Brasil: tendências regionais e temporais.
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(sup.1);S181-S191,2003.
NORONHA JC, LIMA LD, MACHADO CV. Sistema Único de Saúde – SUS In: Giovanella L.(org) ET
AL Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil . Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, p. 435-472.
PAIM JS Políticas de Saúde no Brasil. In: Rouquayol, MZ & Filho, NA. Epidemiologia & Saúde. 6
ed.- Rio de Janeiro:MEDSI,2003, p. 587-603.
PAIM JS Planejamento em Saúde para não especialistas In: Campos, GWS et al. Tratado de Saúde
Coletiva. São Paulo:HICITEC; Rio de Janeiro:Ed. FIOCRUZ, 2006, p. 767-782.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Buss, PM. Globalizaçao, pobreza e saúde. Ciência &Saúde Coletiva,12(6)1575-1589, 2007.
Cecílio LCO. 2001. As necessidades de Saúde como conceito estruturante na luta pela
integralidade e equidade na atenção em saúde. In: Pinheiro R & Mattos R , 2001. Os sentidos da
integralidade na atenção e no cuidado à saúde.Rio de Janeiro. UERJ. IMS: ABRASCO. p. 113-126
Cohn A O Estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: Campos, GWS...et al.Tratado de
Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006, p. 219-246.
CONSEA. III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por um desenvolviemento
sustentável com soberania e segurança alimentar e nutricional. Relatório Final 2007.
Teixeira CF. Epidemiologia e planejamento de saúde. Ciência & Saúde Coletiva 1999; 4(2):287303.
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DISCIPLINA: POLÍTICA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO II
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Saúde Coletiva/ISC

EMENTA
Programação em saúde. Análise de viabilidade dos planos. Atores sociais envolvidos com Política de
Alimentação e Nutrição. Modelo assistencial, sistemas e serviços de Saúde. Nutrição na atenção
básica e Programa de Saúde da Família- PSF. Lócus institucional da política de alimentação e
nutrição.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Programação em saúde
1.1. Momento normativo do planejamento.
1.2. Desenho do plano, projetos e programas de saúde.
1.3. Planos de saúde: características e elementos de um plano.
1.4. Plano nacional de saúde.
1.5. Instrumentos de programação em saúde no Brasil.

UNIDADE II - Análise de viabilidade dos planos.
2.1. Atores sociais envolvidos com Política de Alimentação e Nutrição.

UNIDADE III - Modelo assistencial, sistemas e serviços de Saúde
3.1. Modelo de atenção a saúde.
3.2. Nutrição na atenção básica e Programa Saúde da Família-PSF.
3.3. Organização de sistema e serviços de Saúde e de nutrição.
3.4. Lócus institucional da política de alimentação e nutrição.
3.5. Atuação do nutricionista Saúde Coletiva.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDRADE, LOM , Barreto,ICHC e Bezerra, RC Atenção Primária à Saúde e estratégia saúde da
família In: Campos, G W de S et al. Tratado de Saúde Coletiva, São Paulo:HUCITEC; Rio de
Janeiro:Ed. FIOCRUZ, 2006, p.783-835.
ASSIS AMO et al. O Programa Saúde da Família: contribuições para uma reflexão sobre a
inserção do nutricionista na equipe multidisciplinar . Rev. Nutr., Campinas, 15(3):255-266, set./dez.,
2002.
BRASIL, Ministério da Saúde Vigilância alimentar e nutricional - Sisvan: orientações básicas para a
coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde / [Andhressa Araújo
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Fagundes et al.]. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 120 p.: il. color. – (Série A. Normas e
Manuais Técnicos)
BRASIL, Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS. Uma construção coletiva. Série
cadernos de planejamento, volume 1 e 2,2006.
FERREIRA VA.& Magalhães R Nutrição e promoção da saúde: perspectivas atuais, Cad. Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 23(7):1674-1681, jul, 2007.
MATUS C Adeus, Senhor Presidente. Governantes Governados. São Paulo: FUNDAP, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BUSS, PM. Globalizaçao, pobreza e saúde. Ciência &Saúde Coletiva,12(6)1575-1589, 2007.
CECÍLIO LCO. 2001. As necessidades de Saúde como conceito estruturante na luta pela
integralidade e equidade na atenção em saúde. In: Pinheiro R & Mattos R , 2001. Os sentidos da
integralidade na atenção e no cuidado à saúde.Rio de Janeiro. UERJ. IMS: ABRASCO. p. 113-126
COHN A O Estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: Campos, GWS...et al.Tratado de
Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006, p. 219-246.
CONSEA. III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por um desenvolviemento
sustentável com soberania e segurança alimentar e nutricional. Relatório Final 2007.
TEIXEIRA CF. Epidemiologia e planejamento de saúde. Ciência & Saúde Coletiva 1999; 4(2):287303.
MATUS C Adeus, Senhor Presidente. Governantes Governados. São Paulo: FUNDAP, 1996.
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA E SAÚDE
Carga horária total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Departamento de Psicologia/ICHS

EMENTA
A Psicologia enquanto Ciência e Profissão: breve histórico e principais bases epistemológicas. A
constituição dos aspectos psicológicos individuais e sua extensão às relações interpessoais. A
construção da relação profissional-paciente no âmbito da Saúde, com ênfase na abordagem
psicológica dos fenômenos alimentares e nutricionais contemporâneos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – A Psicologia enquanto ciência e profissão
1.1. Caracterização da Psicologia enquanto ciência e profissão, com ênfase nas perspectivas
epistemológicas que trazem questões relevantes para as ciências da saúde.
Unidade II – A constituição dos aspectos psicológicos individuais
2.1. A Psicologia e a construção das características pessoais e sociais dos indivíduos;
2.2. O humano enquanto ser biopsicossocial e suas implicações para as relações interpessoais.
Unidade III – A construção da relação profissional-paciente
3.1. Aprendizagem, motivação, liderança, trabalho, grupo e suas implicações para as sistemáticas de
atendimento multidisciplinar em saúde.
Unidade IV – Abordagem psicológica dos fenômenos alimentares e nutricionais contemporâneos
4.1. A Psicologia e sua interface com os fenômenos alimentares e nutricionais contemporâneos;
4.2. As dimensões do cuidado paliativo e do morrer.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BLEGER, J. Psico-Higiene e Psicologia Institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.
FIGUEIREDO, L.C. Revisitando as Psicologias: Da epistemologia à ética das práticas e discursos
psicológicos. São Paulo: Vozes,1995
PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 1986
SAMPAIO, J.R. Qualidade de vida, saúde mental e Psicologia Social. São Paulo: Casa do Psicólogo,
1999
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DISCIPLINA: QUÍMICA ANALÍTICA E INORGÂNICA
Carga Horária Total: 64h
Carga horária teórica: 34h
Carga horária Prática: 30h
Departamento de origem: Departamento de Química/ICET

EMENTA
Funções inorgânicas. Ligações químicas. Estequiometria. Equilíbrio químico: ácido-base, oxi-redução,
solubilidade e complexação. Introdução à Química Analítica. Métodos Analíticos: volumétricos,
gravimétricos e instrumentais. Instrumentação em laboratório: vidrarias, reagentes, regras de
segurança. Soluções: preparo e padronização, cálculos de concentração e acondicionamento. Erros
e tratamento de dados analíticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I 1.1. Funções inorgânicas
a) Ácidos e bases, Óxidos
b) Sais
1.2. Ligações Químicas
a) Ligações Iônicas
b) Ligações covalentes
c) Ligação Metálica
1.3. Estequiometria
a) Reações de oxi-redução
b) Reações de Dupla-troca
c) Reações de neutralização
1.4. Introdução a Instrumentação em laboratório
a) Normas de segurança
b) Vidrarias e instrumentos de medição volumétrica
c) Uso de balanças

UNIDADE II - Introdução à Química Analítica
2.1. Importância e conceitos

UNIDADE III
3.1. Erros e tratamento de dados analíticos
3.2. Equilíbrio químico
a) Conceito
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b) Análise da constante de equilíbrio
3.3. Soluções
a) Cálculo de concentração
b) Preparo e padronização de soluções
3.4. Equilíbrio de Ácidos e Bases
a) Conceitos
b) pH de soluções aquosas
c) Força dos ácidos e Bases
d) Volumetria ácido-base
3.5. Equilíbrio de Complexação
a) Noções de Complexos
b) Volumetria de complexação;
3.6. Equilíbrio de Solubilidade
a) Análise da constante de solubilidade
b) Volumetria de precipitação;
3.7. Equilíbrio de Oxidação redução
a) Noções de oxidação redução
b) Volumetria de oxidação redução

UNIDADE IV
4.1. Métodos volumétricos de análise
a) Volumetria de neutralização
b) Volumetria de complexação e quelatometria
c) Volumetria de oxidação-redução
d) Volumetria de precipitação
4.2. Métodos gravimétricos de análise
a) Utilização correta da balança, estufas e muflas
b) Formação de precipitados;
c) Análise de cinzas sulfatadas.
4.3. Métodos instrumentais de análise
a) Noções de cromatografia
b) Noções de espectrofotometria
c) Noções de potenciometria
d) Noções de refratometria
e) Noções de densimetria

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BACCAN, N., ET AL. Química analítica quantitativa elementar. 2 ed. Revista e ampliada. São Paulo:
Editora da UNICAMP, 1990
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CONSTANTINO, Maurício Gomes; SILVA, Gil Valdo José da; DONATE, Paulo Marcos. Fundamentos
de química experimental. São Paulo: EDUSP, 2004. 272p.
HARRIS, Daniel. Análise química quantitativa. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
HEIN, Morris. Fundamento da química analítica. São Paulo: Thomson Learning, 2007, 999p
VOGEL. ET AL. Análise química quantitativa. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara dois, 1992.
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DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Teórica: 64h
Departamento de origem: Departamento de Química/ICET

EMENTA
Química do Carbono: Propriedades específicas do Carbono. Funções Orgânicas e Nomenclatura
Oficial (IUPAC) de macromoléculas de interesse de alimentos: alcoóis e poliálcoois – estruturas e
isomeria plana; Carboidratos – estruturas, reação de oxidação-redução, isomeria óptica; Ácidos
Carboxílicos relacionados a proteínas e ácidos graxos – estruturas, reação de adição, isomeria
geométrica; Aminas – estruturas e ligações peptídicas, estrutura de polipeptídios; Ésteres de
interesse em alimentos e reação de esterificação; Terpenóides e Carotenóides – estruturas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Propriedades específicas do Carbono
1.1. Tetracovalência
1.2. Hibridação
1.3. Encadeamento
1.4. Classificação numa cadeia carbônica.

UNIDADE II - Funções orgânicas e nomenclatura oficial (IUPAC)
2.1. Alcoóis
2.2. Poliálcoois
2.3. Aldeídos
2.4. Cetonas
2.5. Ácidos carboxílicos
2.6. Ésteres
2.7. Aminas
2.8. Aminoácidos

UNIDADE III - Isomeria constitucional (plana)

UNIDADE IV - Estéreo isomeria (Isomeria Geométrica e Óptica)

UNIDADE V - Carboidratos
5.1. Introdução
5.2. Estruturas dos monossacarídeos das séries D e L
5.3. Epímeros
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5.4. Reações características (redução e oxidação)
5.5. Di, tri... e polissacarídeos

UNIDADE VI - Ácidos carboxílicos graxos relacionados ao estudo dos lipídeos

UNIDADE VII - Aminoácidos e proteínas
7.1. Ligações peptídicas
7.2. Estrutura de polipeptídios

UNIDADE VIII - Ésteres de interesse em alimentos e reação de esterificação

UNIDADE IX - Terpenos, terpenóides e carotenóides - estruturas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINS, P. W. Moléculas. São Paulo:EDUSP, 2006. 198p
ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio
ambiente. 3 ed Porto Alegre, 2006. 965p
BRUICE, Paula Yurkans. Química Orgânica. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006 v 2. 641
p.
CONSTANTINO, Maurício Gomes; SUILVA, Gil Valdo José da; DONATE, Paulo Marcos.
Fundamentos de química orgânica. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 606p
SOLOMONS, T.W.G; FRIEHLE, C.B. Química orgânica . 8 ed. São Paulo: LTC, 2005 v 1.
SOLOMONS, T.W.G; FRIEHLE, C.B. Química orgânica . 8 ed. São Paulo: LTC, 2006 v 2

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALLINGER, Norman L. Química Orgânica. Editora Guanabara Dois - 1988 - Rio de Janeiro. RJ.
BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida – Introdução à Química Orgânica - São Paulo. Prentice Hall,
2004.
Daniel Gonçalves – Eduardo Nal – Roberto Riva de Almeida – Química Orgânica Experimental. São
Paulo. McGrae-Hill – 1998.
MORRISON, R. – Boyd, R. – “Química Orgânica”. 7ª edição. Fundação Calouste Gulben Kian –
Lisboa – Portugal.
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DISCIPLINA: SAÚDE E AMBIENTE
Carga horária total: 32horas
Carga horária teórica: 32horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Saúde, ambiente, ecologia e meio ambiente. Degradação ambiental, preservação ambiental e
desenvolvimento sustentável. Ações antrópicas no meio ambiente. Impactos dos processos
produtivos no meio ambiente. Os processos produtivos em Unidade de Alimentação e Nutrição e o
meio ambiente. O papel do nutricionista, colaboradores e usuários na preservação ambiental e saúde
da população. Educação ambiental e saúde. Ações de sustentabilidade ambiental.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Saúde, ambiente, ecologia e meio ambiente
1.1. Saúde, ambiente, ecologia e meio ambiente, desenvolvimento e meio ambiente, saúde
ambiental: bases conceituais.
1.2. Degradação ambiental, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável: bases
conceituais, origem dos problemas ambientais, aspectos legais.

UNIDADE II - Ações antrópicas no meio ambiente
2.1. Ações antrópicas no meio ambiente: atmosfera, vegetação, solo, recursos hídricos, causas e
conseqüenciais. Poluição ambiental e sua dinâmica.
2.2. Poluição da cadeia alimentar e desequilíbrio: vegetação - influência da contaminação do solo,
água, desmatamento; fauna - tráfico de animais, doenças causadas pela contaminação do solo, ar e
água, desmatamento.

UNIDADE III - Impactos dos processos produtivos no meio ambiente
3.1. Problemas ambientais em Mato Grosso, principais danos ambientais.
3.2. Patologias relacionadas à poluição ambiental.

UNIDADE IV - Os processos produtivos em Unidade de Alimentação e Nutrição e o meio ambiente
4.1. O processo produtivo e de consumo nas UAN: uso racional da matéria prima e insumos.
4.2. Os Controles do processo de produção e distribuição das refeições.
4.3. Os recursos humanos envolvidos.
4.4. A avaliação dos serviços oferecidos.
4.5. A gestão de resíduos.
4.6. A. educação para o consumo.
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4.7. O papel do nutricionista, colaboradores e usuários na preservação ambiental e saúde da
população.

UNIDADE V- Educação ambiental e saúde
5.1. Educação ambiental e saúde: conceitos, objetivos, educação formal e informal, métodos e
técnicas e ações educativas,
5.2. Interdependência ambiente - saúde-sociedade.
5.3. Responsabilidade social das organizações públicas e privadas: as ações das organizações
públicas e privadas, dos trabalhadores e dos usuários.

UNIDADE VI - Ações de sustentabilidade ambiental
6.1. Ações de sustentabilidade ambiental: uso racional dos produtos, água, energia, segregação,
coleta e destino dos resíduos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Brilhante OM, Caldas LQA. Gestão e avaliação de risco em saúde ambiental. (coord.). Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 1999. 155p.
Díaz AP. Educação ambiental como projeto (tradução Fátima Murad). 2ª ed. Porto Alegre: Artmed,
2002.168p
Guerra AJT, Cunha SB. Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2001. 416p.
Ruscheinsky A (org.). Educação ambiental - abordagens múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 2002.
Sato M. Educação ambiental. São Carlos: Rima, 2003. 66p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14004: Sistemas de gestão
ambiental: diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Rio de Janeiro, 2004 a.
_____. NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental: especificação e diretrizes para uso. Rio de
Janeiro, 2004 b.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de
2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 dez.2004. Seção 1.
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências,
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 maio 2005. p.63-65.
DIAS, Genebaldo Freire. Elementos para Capacitação em Educação Ambiental. Ilhéus: Editus,
1999. 186p.
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KINASZ, T. R A produção de resíduos sólidos em Serviços de Alimentação e Nutrição e a educação
ambiental: uma abordagem sobre a percepção, atuação e formação do nutricionista. Revista Higiene
Alimentar. São Paulo, v. 23, n 168, p. 44-53, jan/fev/2009.
KINASZ, T. R.; WERLE, H. J. S. Degradação ambiental: um estudo sobre a produção de resíduos
sólidos no Brasil e nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande – MT. Revista Mato-grossense de
Geografia, ano 12, número 11, p.11-34, agosto/dezembro de 2007.
LIMA, J. D.. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. Paraíba: ABES, 2001. 267p.
MCCORMICK, John. Rumo ao Paraíso: A história do movimento ambientalista (Tradução Marco
Antonio Esteves da Rocha e Renato Aguiar). Rio de Janeiro:Relume – Dumará, 1992, p.224.
NUCCI, J. C. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano: um estudo de ecologia e planejamento
da paisagem aplicado ao Distrito de Santa Cecília (MSP). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP,
2001. 236 p.
ODUM, E. P. Ecologia. Ed.Interamericana, Rio de Janeiro, 434p. 1985.
RICKLEFS, R. E. Economia da Natureza. Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 470p. 1993.
SANTOS, José Eduardo; SATO, Michele (Orgs.). A Contribuição da Educação Ambiental à
Esperança de Pandora. São Carlos: RIMA, 2001.
SISINNO, C. L. S; OLIVEIRA, R. M. (Orgs). Resíduos sólidos ambiente e saúde – Uma visão
multidisciplinar. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000.
TAMBELLINI, A T. CÂMARA, V M. A temática saúde e ambiente no processo de desenvolvimento do
campo da saúde coletiva: Aspetos históricos, conceituais e metodológicos. Rio de Janeiro: Ciências
da saúde coletiva, 3 (2):47-59

Periódicos:
Archivos Latinoamericanos de nutrición
Ciências da saúde coletiva
Journal of the American Dietetic Association
Revista Nutrieri – Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição
Revista de Nutrição – PUC Campinas / SP
Revista Higiene Alimentar
Revista Nutrição em Pauta
Food Review
Sites: www.saude.gov.br;
www.abia.org.br; www.anvisa.gov.br; www.mesabrasil.sesc.com.br;
www.hortifrutigranjeiros.com.br; www.mma.org.br.
http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/fe
http://www.ibge.gov.br
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DISCIPLINA: SOCIOLOGIA E SAÚDE
Carga Horária total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Sociologia e Ciência Política/ICHS

EMENTA
Ciências sociais e sociologia. Evolução histórica e o objeto da sociologia. A saúde e o corpo como
construção social. Principais conceitos sociológicos relevantes para a análise dos condicionantes
sociais da saúde. Análise da saúde como fenômeno social condicionado historicamente e estudo dos
determinantes sociais da saúde com ênfase na sociedade brasileira. Estado e políticas de saúde no
Brasil
.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - A emergência das Ciências Sociais e a Sociologia
1.1. A questão social e a explicação científica da realidade social
1.2. Sociologia: objeto e método.

UNIDADE II - A Teoria Social nas suas diferentes correntes de interpretação da realidade
2.1. Positivismo/Funcionalismo
2.2. Materialismo Histórico e Dialético
2.3. Compreensivo

UNIDADE III - Sociedade e Saúde
3.1. Conceituação de diferença, diversidade e desigualdade
3.2. Classes sociais em Karl Marx e Max Weber
3.3. Modelos de estratificação social em perspectivas contemporâneas

UNIDADE IV - Estado, Sociedade e Saúde no Brasil.
4.1. Práticas sanitárias, controle social e projetos de “nação”
4.2. Das lutas sociais às propostas da “Nova Saúde Pública”
4.3. Práticas profissionais e atuação política na área da saúde

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADAM, P; HERZLICH, C. Sociologia da doença e da medicina. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 146 p.
CASTRO, AM, DIAS, EF (Org). Introdução ao pensamento sociológico. São Paulo : Centauro, 2001,
pp. 205-252.
PEREIRA, JCM. A explicação sociológica na medicina social. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
277p.
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BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
LUZ, MT, Medicina e ordem política brasileira: políticas e instituições de saúde (1850-1930). Rio de
Janeiro: Graal, 1982.
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DISCIPLINA: TÉCNICA DIETÉTICA I
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 16h
Carga horária prática: 48h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Estudo dos fundamentos da técnica dietética. Normatização dos procedimentos em laboratório de
técnica dietética. Definição de pesos e medidas e dos indicadores no pré-preparo e preparo dos
alimentos. Estudos dos procedimentos técnicos relacionados ao pré-preparo e preparo de alimentos,
bem como, as conseqüentes alterações físico-químicas ocorridas nos processos culinários dos
Alimentos de Origem Vegetal. Utilização dos índices referentes a essas alterações e sua importância
na prática culinária em Laboratório Dietético.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Conceitos básicos de Técnica Dietética
1.1. Introdução à Técnica Dietética – Conceitos, Articulações Práticas, Objetivos, Tendências
Alimentares, Regras de uso do Laboratório de TD.
1.2. Técnicas básicas de preparo dos alimentos:
- A Seleção de alimentos e a relação com a Técnica Dietética: Os constituintes antimicrobianos nas
receitas culinárias; Características de distribuição em refrigeração a frio doméstica; O congelamento
rápido na redução de formação de cristais e as características organolépticas das preparações
culinárias; O congelamento e o Branqueamento; Tipos de descongelamento, com enfoque em
descongelamento em microondas; Re-congelamento Seguro e Descarte.
- Pré-preparo: Higiene Pessoal e dos Alimentos, com enfoque para hortifruti: Limpeza; Lavagem;
Divisão Simples e Divisão com Separação de partes; Misturar; Bater; Amassar; Cortes de Legumes
(Chip; Alumette; Palha; Juliéne, Brunoise; Jardinière; Nuisette; Duchesse) e o uso de boleadores.
- Preparo: Métodos de cocção:
1.2.1. Objetivos;
1.2.2. Meios de transmissão de calor;
1.2.3. Condução, Convecção e Irradiação na Técnica Dietética;
1.2.4. Temperatura Ideal;
1.2.5. Técnicas de cocção e efeitos do calor úmido: Branqueamento, Cozido (quente e frio), à vapor e
Escalfar;
1.2.6. Técnicas de cocção e efeitos do calor seco:
- Direto - técnica de grelhar com brasa, eletricidade ou gás (grelha, chapa metálica, salteador;
frigideira; fritadeira; forno convencional; banho-maria);
- Indireto: Assar, gratinar e banho-maria.
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1.2.7. Técnicas de cocção mista: Afogado, Abafado, Braseado, Guisado, Estufado
1.2.8. Limites e aplicação de métodos contemporâneos de cocção.
1.3. Métodos de Pesagem, Porcionamento e Medições:
1.3.1. Objetivos, Sistema Internacional de Unidades para padronização das unidades de medida.
1.3.2. Padronização de pesagem, medições, dos utensílios e do equipamento;
1.3.3. Resolução 359/2003/ANVISA para padronização de utensílios e definição de frações de
medida.
1.4. 1.3.4. Técnicas de pesagem e medição de ingredientes secos, líquidos, pastosos e
gorduras.Ficha Técnica de Preparação (FTP) como um instrumento gerencial de apoio
operacional:
1.4.1. Valor nutricional, custo e técnica de preparo.
1.4.2. Importância da FTP para a UPR e para o manipulador; Método de redação para FTP.
1.4.3. Diferenças entre Conceitos Básicos (Per capita, Porção Industrial, Porção Comercial,
Equivalente);
1.4.4. Terminologias e Símbolos em FTP; Tipos de FTP;
1.4.5. Exercícios Práticos.
1.5. Indicadores:
1.5.1. Custo de refeição e Fator de Correção (FC), Índice de Hidratação (IH); Índice de Absorção (IA);
1.5.2. Rendimento (R), Índice de cocção (IC) ou Fator térmico (FT), Desperdício (PDA), Descarte,
Densidade, Densidade calórica. Exercícios Práticos.
UNIDADE II – Estudo dietético de alimentos de origem vegetal
2.1. Óleos/Gorduras
2.1.1. História de óleos/gorduras e a tendência de consumo mundial;
2.1.2. A RDC ANVISA n.270/2005 e os tipos de óleos; Diferenças em gôndolas de supermercado:
margarina X creme vegetal; azeite X óleo composto de soja.
2.1.3. Temperatura de fusão e tipos de óleos/gorduras,
2.1.4. A seleção do tipo de óleos/gorduras na Técnica Dietética com base na composição centesimal
de AG.
2.1.5. Características funcionais relacionadas à Técnica Dietética, propriedades, métodos de preparo
e cocção. Fritura.
2.1.6. Tipos de frituras segundo recipiente e volume de óleo, segundo temperatura de cocção,
segundo tempo de cocção; Operações dietéticas prévias à Fritura.
2.1.7. Cálculo de índice de absorção de óleo (IAO);
2.1.8. Efeitos da fritura relacionados à Técnica Dietética; A fritura e a qualidade do óleo (rancidez
hidrolítica e rancidez termoxidativa); Temperatura máxima de imersão; Temperatura crítica de
decomposição; Fatores que diminuem o Ponto de Fumaça; Técnica dietética para uso do óleo de
fritura; A TD de óleos e gorduras e o risco à saúde do cozinheiro, do nutricionista e do consumidor.
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2.1.9. Legislação Internacional e Nacional e o descarte do óleo de fritura; Ficha de Avaliação Diária
da Qualidade do Óleo (ADQO). Elaboração e degustação de receitas.

2.2. Açúcares
2.2.1. Classificação segundo granulometria; Características dietéticas de alimentos açucarados (mel,
melaço, rapadura, glucose e dextrose); Propriedades (grau de doçura, solubilidade, ponto de fusão,
agente encorpador, agente preservativo, antioxidante, umectante, anticoagulante e controle de
pressão osmótica); Utilização dietética segundo concentrações para caldas e caramelo; Efeitos do
Ponto de fumaça na caramelização; Ponto de Ebulição de soluções de sacarose; Fatores que
interferem na técnica de cristalização; O açúcar invertido e a Reação de Maillard para o Ponto de
Bala, Edulcorantes artificiais e naturais para uso culinário. Elaboração e degustação de receitas.

2.3. Cereais e amido:
2.3.1. Conceitos; A farinha de trigo especial e de arroz na técnica dietética com e sem glúten; A
farinha de trigo comum na elaboração do pão sírio; A farinha de trigo integral na elaboração do quibe
e do tabule; Arroz (Integral, Polido, Instantâneo, Malekizado/Parbolizado, Selvagem, Arbóreo e
Japonês), tendências de consumo, regulamentação, rendimento e métodos de pré-preparo e cocção;
A gelatinização segundo rendimento, proporção de água, temperatura e tempo de cocção, tamanho
das partículas e variedade dos cereais. IAO de soja e sódio no preparo de arroz. Diferentes técnicas
de cocção de arroz e a análise sensorial. A dextrinização e a carbonização do arroz na técnica de
refogado. Elaboração e degustação de receitas.

2.4. Amidos e agentes espessantes:
2.4.1. RDC Nº 263/2005/ANVISA. As diferenças entre amido e fécula. Definições. Teor de amilose e
os intervalos de temperatura na gelatinização do amido. Efeitos físico-químicos no amido sob calor
úmido, quanto ao tamanho de grânulos e na presença de agitação, de ácido, de açúcar ou de sal;
Espessamento de maisena e de farinha de trigo na preparação de manjar, mingau de prato, mingau
de mamadeira e molho branco; Espessamento de fubá e da farinha de milho na preparação de
polenta de corte e de broa. Técnicas de redução de grumos. Efeitos físico-químicos no amido sob
calor seco; Técnica para desaceleração do envelhecimento do pão; O amido resistente na técnica
dietética. Elaboração e degustação de receitas.

2.5. Massas e agentes de crescimento:
2.5.1. RDC nº 93/2000/ANVISA e RDC nº 263/2005/ANVISA. Conceitos; Tipos de massas e
Preparações culinárias; Função e Proporção dos ingredientes na elaboração do pão de forma, de
pão-de-ló e do bolo (líquido, açúcar, fermento biológico, sal, ovos, farinha de trigo, fermento químico,
técnica de sovagem, temperatura de cocção, temperatura de desenforma) Rendimento; Elaboração e
degustação de receitas.
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2.6. Leguminosas:
2.6.1. Histórico, Tendência de consumo; Composição centesimal comestível de leguminosas; Tipos
de feijão e Técnicas de pré-preparo e preparo; Maceração no cozimento do feijão e a qualidade
nutricional da preparação culinária; Fatores que influenciam o tempo de cocção; Propriedades da
Soja e Técnicas de pré-preparo e preparo; Rendimento; Derivados de soja. Elaboração e degustação
de receitas.

2.7. Hortaliças, legumes, tubérculos e frutas:
2.7.1. Conceito Botânico X Conceito Nutrição, Tendência de consumo, Classificação Nutricional;
Sazonalidade e Seleção, Valor nutricional e Técnicas de armazenamento, de pré-preparo e de
cocção; Rendimento e Desperdício; Composição centesimal em casca de frutas e aproveitamento
integral; Reações enzimáticas (polifenol oxidase e peroxidase); Enzimas proteolíticas e o
amaciamento de carnes; Corantes naturais (pigmentos) e Atividades antioxidantes; pH; Aplicação de
cloro no pré-preparo de hortaliças e de frutas; Utilização dietética dos hortifruti minimamente
processados; Elaboração e degustação de receitas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA et al. Mensuração de Alimentos. Roteiro de Aula Prática de Técnica Dietética. Salvador:
Escola de Nutrição: UFBa. 9p, 2007.
ARAÚJO, W. M. C. [et al]. Dos alimentos à gastronomia. Editora Universidade de Brasília, Brasília,
2005. 102p.
ARAÚJO, W. M.C. & TENSER, N. R. Gastronomia: cortes e recortes. SENAC, Brasília, 2006. 264p.
ATALA, A. & DÓRIA, C. A. Com as unhas, dentes e cucas: prática culinária e papo cabeça ao
alcance de todos. SENAC, São Paulo, 2008.
FERREIRA, M. D. Colheita e beneficiamento de frutos e hortaliças. EMBRAPA, São Carlos, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMARGO, E. B. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos - manual de laboratório. São
Paulo: Atheneu, 2005.167 p.
LUNA, N.M.M. Técnica dietética. Pesos e medidas em alimentos. UFMT, Cuiabá. 1995. 20p.
LUNA, N.M.M. & TEIXEIRA,A.B. Técnica dietética – Fator de correção em alimentos de origem animal
e vegetal. Studio Press, Cuiabá, 1996. 21p.
MOREIRA, M. A. Medidas caseiras no preparo de alimentos. 2ª ed. AB, Goiânia. 2002. 144p.
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DISCIPLINA: TÉCNICA DIETÉTICA II
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 16h
Carga horária prática: 48h
Departamento de origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Estudos dos procedimentos técnicos relacionados ao pré-preparo e preparo de alimentos, bem como,
as conseqüentes alterações físico-químicas ocorridas nos processos culinários dos alimentos de
origem Animal. Estudos de infusos e Bebidas. Aproveitamento integral dos alimentos. Preparações
alternativas e especiais. Utilização dos índices referentes a essas alterações e sua importância no
uso culinário em Laboratório Dietético.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Infusos e bebidas:
1.1. Conceitos;
1.2. Tipos;
1.3. Técnicas de preparo de café (ebulição, gotejamento, percolação, extração por pressão e
prensagem), concentrações e rendimento;
1.4. Técnicas de cocção de chás (verde, preto, erva mate);
1.5. Diferenças entre chimarrão e tereré;
1.6. Técnica de preparo de bebidas (carbonatadas, achocolatados, milkshake, guaraná, isotônicos e
repositores energéticos);
1.7. Tipos de bebidas alcoólicas (fermentadas e fermento-destiladas);
1.8. Diferença entre suco, refresco e néctar.
1.9. Elaboração e degustação de receitas.

UNIDADE II - Estudo Dietético de Alimentos de Origem Animal

2.1. Leites e derivados:
2.1.1. Definições;
2.1.2. Tipos de leite e indicação culinária, Técnicas de preparo (concentrações e influências da
fervura doméstica do leite);
2.1.3. Formação da nata;
2.1.4. O coalho em receitas culinárias;
2.1.5. Produção de queijo por coagulação ácida e por coagulação enzimática;
2.1.6. Tipos de queijo e indicação culinária;
169

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

2.1.7. Outros derivados do leite (creme de leite, manteiga, caseína em pó, soro de leite);
2.1.8. Diferenças nas gôndolas de supermercado: iogurte X bebida láctea; leite X bebida láctea;
requeijão X especialidade láctea a base de requeijão.
2.1.9. Preparações lácteos infantis
2.1.9. Elaboração e degustação de receitas.
2.2. Ovos:
2.2.1. Características, Classificação;
2.2.2. Função da clara, da gema e do ovo integral como ingrediente nas preparações culinárias,
técnicas de Seleção;
2.2.3. Métodos de cocção;
2.2.4. Coagulação térmica em cocção úmida (temperatura e tempo de cocção);
2.2.5. Formação de sulfeto de ferro;
2.2.6. Omelete ou Fritada X Ovos Mexido;
2.2.7. Estágios na Formação de Espuma na clara batida e aplicações dietéticas;
2.2.9. Volume e Estabilidade da espuma na clara batida sob influência da gema, de açúcar, de sal, de
ácido e de água;
2.2.11. Formação de Emulsão da gema (maionese caseira com ovo pasteurizado ou desidratado);
2.2.12. Orientações práticas;
2.2.13. Aproveitamento Integral.
2.2.14. Elaboração e degustação de receitas.

2.3. Carne bovina, suína e outros tipos:
2.3.1. Definição;
2.3.2. Estrutura dos tecidos e a maciez da carne, Reação de Maillard, gordura, salmoura e marinada
como realçador de sabor na carne;
2.3.3. Interferência positiva e negativa na absorção do ferro presente na carne;
2.3.4. Capacidade de retenção de água (CRA) e as características sensoriais na carne;
2.3.5. Amaciamento artificial da carne;
2.3.6. Evolução na classificação e nos cortes (primário e nobres) de carne bovina relacionados à
utilização dietética (medalhão, isca, cubo, chateaubriand, escalope, carpaccio, bife a role, carne de
sol, carne moída, ossobuco, carne de panela, míngua e ripa de costela);
2.3.7. Cortes de carne suína relacionados à utilização dietética (suã, bisteca, lombo, pernil e costela)
Pré-preparo e cocção (temperatura e técnicas em peito, coxa, sobrecoxa, asa, pescoço e miúdos),
Armazenamento e mudanças químicas na carne.
2.3.8. Elaboração e degustação de receitas.

2.4. Aves e Pescados:
2.4.1. Conceito;
2.4.2. Principais aves consumidas, Frango de granja X Frango caipira.
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2.4.3. Principais tipos de frango X Seleção e Preparação, Tipos de Peixes;
2.4.4. Congelamento;
2.4.5. Técnicas de cocção com e sem pele de frango, segundo teor de colesterol e gordura saturada;
2.4.6. Cortes de Frango e Rendimento;
2.4.7. Seleção e Técnica de Preparo de Peixes (Assado, Grelhado, Cozido e Frito);
2.4.8. Cortes de Peixes (Posta, Fatia, Cubo e Tiras);
2.4.9. Aproveitamento de sobras de frango;
2.4.10. Peixe fresco, seco e enlatado;
2.4.11. Elaboração e degustação de receitas.
UNIDADE III – Aproveitamento Integral dos alimentos e Preparações dietéticas especiais
3.1. Aproveitamento Integral dos alimentos
3.1.1. Preparações culinárias com inclusão/substituição de ingredientes cultural e historicamente não
utilizado para consumo humano (subprodutos da manipulação doméstica e comercial, bem como, da
indústria de alimentos).

3.2. Preparações especiais:
3.2.1. Isentas de lactose, isentas de glúten, hipossódicas, hipopurínicas, diet e light - técnicas de
seleção, pré-preparo, preparo, dietas hospitalares progressivas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA S. P. Cerrado – Aproveitamento alimentar. EMBRAPA, Planaltina/DF. 1998. 188p.
DAVIES, C.A. Alimentos & Bebidas. 2ª ed. EDUCS, Caxias do Sul. 2001. 240p.
DÓRIA, C. A. A culinária materialista: Construção racional do alimento e do prazer gastronômico.
SENAC, São Paulo, 2009.
GOLOMBECK, D. & SCHWAZBAUM, P. O cozinheiro cientista: quando a ciência se mete na
cozinha: anotações de alquimia culinária. Editora Civilização Brasileira Rio de Janeiro, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANDIDO, L. M. B. & CAMPOS, A. M. Alimentos para fins especiais: dietéticos. São Paulo: Varela,
1996. 423 p.
CARDOSO, M.A. & TOMITA, L.Y. Relação de medidas caseiras, composição química e receitas de
alimentos nipo-brasileiros. 2ª ed. Metha, São Paulo. 2002. 85p.
COELHO, T. Alimentos – Propriedades físico-químicas. 2ª ed. Cultura Médica, Rio de Janeiro, 2001.
240p.
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SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. Carnes e cortes.
SEBRAE, São Paulo. 2001. 132p.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. Livro de receitas: boas formas para evitar o
desperdício. SESC, São Paulo. 2002. 80p.
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
CARGA HORÁRIA: 64 horas
CARGA TEÓRICA: 24 horas
CARGA PRÁTICA: 40 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT
EMENTA
Aspectos da tecnologia de alimentos. Estabilidade dos alimentos. Conservação dos alimentos pelo
emprego do frio. Conservação dos alimentos pelo emprego do calor. Conservação dos alimentos
pelo controle da umidade: secagem, salga, defumação e uso do açúcar. Conservação dos
alimentos pelo uso de aditivos. Conservação dos alimentos pelo uso de fermentações.
Conservação dos alimentos por métodos não convencionais. Métodos mistos na conservação dos
alimentos. Perdas nutricionais com o emprego de métodos de conservação. Embalagens.
Tecnologia: do leite e derivados, carnes e derivados, frutas e derivados, bebidas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Aspectos da tecnologia de alimentos
1.1. Introdução e histórico
1.2. Principais conceitos
1.3. Aplicação

UNIDADE II - Estabilidade de alimentos
2.1. Principais causas de alteração dos alimentos
2.2. Fatores intrínsecos que afetam a estabilidade de alimentos
2.3. Fatores extrínsecos que afetam a estabilidade de alimentos
2.4. Método para determinação da estabilidade de alimentos

UNIDADE III - Conservação de alimentos por redução da atividade de água
3.1. Conservação por adição de solutos
3.2. Secagem, concentração, liofilização

UNIDADE IV - Conservação de alimentos por variação de temperatura
4.1. Conservação pelo emprego do frio
4.2. Conservação de alimentos pelo emprego do calor

UNIDADE V - Conservação de alimentos pelo uso de fermentações
5.1. Principais tipos de fermentações aplicadas à produção de alimentos
5.2. Fundamentos da conservação por fermentações
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UNIDADE VI - Conservação de alimentos pelo uso de aditivos
6.1. Principais aditivos usados na conservação de alimentos
6.2. Mecanismos de ação
6.3. Aplicação em alimentos

UNIDADE VII - Conservação de alimentos por métodos não convencionais
7.1. Uso de irradiação
7.2. Uso de atmosfera modificada
7.3. Uso de alta pressão

UNIDADE VIII - Combinação de métodos para conservação de alimentos
8.1. Teoria das barreiras
8.2. Estudos de caso

UNIDADE IX - Embalagens para alimentos
9.1. Introdução e aplicação
9.2. Embalagens rígidas
9.3. Embalagens flexíveis
9.4. Embalagens ativas

UNIDADE X - Tecnologia de leite e derivados
10.1. Leite: principais conceitos e características
10.2. Tecnologia de conservação
10.3. Principais derivados do leite

UNIDADE XI - Tecnologia de carne e derivados
11.1. Transformação do músculo em carne
11.2. Rigor mortis e maturação de carnes
11.3. Efeito do frio na maturação de carnes
11.4. Produção de conservas

UNIDADE XII - Tecnologia de frutas e derivados
12.1. Introdução e aspectos gerais
12.2. Tecnologia da conservação de frutas
12.3. Produção de conservas de frutas

UNIDADE XIII - Tecnologia de bebidas
13.1. Introdução e aspectos gerais
13.2. Principais tipos de bebidas
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13.3. Produção de bebidas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARUFALDI, R., OLIVEIRA, M. N. Fundamentos de tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu,
1998.
FELLOWS, P. J. Tecnologia do Processamento de Alimentos: Princípios e Prática. 2 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 1984.
ORDÓNEZ, J. A [e colaboradores]. Tecnologia de Alimentos: Componentes dos alimentos e
processos. Tradução: Fátima Murad. Vol. 1. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
SILVA, A. S. Tópicos de tecnologia de alimentos. São Paulo: Varela, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHEFTEL, H.; CHEFTEL, J.C. Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos.
Zaragoza: Acribia, 1992.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003.
ORDÓNEZ, J. A [e colaboradores]. Tecnologia de Alimentos: Alimentos de origem animal.
Tradução: Fátima Murad. Vol. 2. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
POTTER, N. N.; HOTCHKISS, J.H. Food science. New York: Chapman & Hall, 1995.
SALINAS, R. D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. Traduzido por Fátima Murad. 3.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
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DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO
Carga Horária total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Temas relevantes e atuais, relacionados às ciências de alimentos e nutrição.
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1.15. Regime Acadêmico
No processo seletivo de acesso à UFMT serão oferecidas 60 vagas por ano, sendo 30 vagas
para o primeiro semestre e 30 vagas para o segundo semestre.
O ingresso do aluno ao curso será feito de acordo com o Regulamento do Processo Seletivo
para Ingresso nos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso aprovado pela
Resolução CONSEPE N.º 070, de 18/06/2001, adquirindo direito à vaga aqueles:
I - que tenham sido classificados em concurso vestibular e concluído o curso de ensino
médio antes da data da matrícula;
II - transferidos, mediante existência de vaga, ou compulsoriedade;
III - de outros países, através de convênios ou acordo cultural;
IV - portadores de diplomas de curso superior mediante a existência de vaga;
O curso será oferecido no regime seriado semestral, em período integral, devendo a aluno
integralizá-lo no mínimo em 5 anos ou 10 semestres e no máximo em 7,5 anos ou 15 semestres.
O curso possui na distribuição disciplinas teóricas, teórico-práticas, práticas e estágios
integrados. Nas disciplinas de caráter teórico-práticas e práticas, os alunos serão subdivididos em
subturmas de no máximo 10 alunos quando a disciplina for ofertada pelo Departamento de Alimentos
e Nutrição, considerando os aspectos de segurança do aluno, a disponibilidade de material e de
técnicos de laboratórios e de locais de realização da prática. Quando essas disciplinas forem
ofertadas por outros departamentos, as subturmas serão divididas considerando a peculiaridades dos
seus laboratórios de ensino.
Nos Estágios Integrados I, pelo caráter da orientação, os alunos serão subdivididos em 6
subturmas com 5 alunos no máximo, tendo cada subturma um docente responsável.
Nos Estágios Integrados II as subturmas serão formadas a partir da disponibilidade de vagas
dos locais credenciados, que envolvem instituições públicas e privadas.

1.16. Disciplinas Optativas
1.16.1. Forma de Oferta
A integralização do Curso de Nutrição depende do cumprimento mínimo de 96 horas de
disciplinas optativas que poderão ser cursadas no 7º e 8º período do curso conforme opções abaixo:

Disciplinas ofertadas no 7º semestre


Nutrição e Marketing (32h)



Análise Sensorial (32h)



Empreendedorismo (32h)

Disciplinas ofertadas no 8º semestre
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 Nutrição no Esporte (64h)
 Toxicologia Alimentar (32h)
 Farmacologia Aplicada à Nutrição (32h)

Além das disciplinas supracitadas, o aluno poderá cursar outras disciplinas oferecidas pelos
demais cursos de graduação da UFMT, como é o caso da disciplina de Libras e disciplinas afins do
Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e disponibilidade de vagas.
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1.16.2. Ementário das Disciplinas Optativas
DISCIPLINA: ANÁLISE SENSORIAL
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 12 horas
Carga horária prática: 20 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à análise sensorial de alimentos: aspectos teóricos e práticos. Os princípios da fisiologia
sensorial. Tipos de equipes sensoriais. Métodos aplicados na seleção e treinamento de provadores.
Planejamento e condução de avaliações sensoriais métodos discriminativos, descritivos e afetivos.
Coleta e análise estatística dos dados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - Introdução à análise sensorial
1.1. Introdução e objetivos da análise sensorial
1.2. Histórico e desenvolvimento da tecnologia sensorial
1.3. Tipos de testes sensoriais
1.4. Aplicação da análise sensorial na indústria de alimentos

UNIDADE II - Princípios da fisiologia sensorial
2.1. Princípios da percepção sensorial. Os sentidos do gosto, olfato, audição, visão e tato.
2.2. Relação entre os sentidos e hábitos alimentares
2.3. Mecanismo de percepção do sabor.
2.4. Introdução à psicofísica: leis de percepção versus estímulo, teoria da detecção do sinal,
determinação do “Threshold”.

UNIDADE III - Métodos clássicos de avaliação sensorial
3.1. Métodos analíticos discriminatórios de diferença: comparação pareada, duo-trio, triangular,
ordenação e diferença de um controle ou comparação múltipla
3.2. Princípios dos métodos analíticos descritivos: perfil de sabor, perfil de textura, Análise Descritiva
Quantitativa (ADQ).
3.3. Seleção e treinamento de provadores
3.4. Métodos de testes afetivos - preferência/aceitação. Comparação pareada e ordenação. Testes de
classificação da aceitação em consumidores: escalas hedônicas e de atitude.
3.5. Análise sensorial e pesquisa de mercado, mapa de preferência.
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UNIDADE IV - Análise estatística
4.1. Tipos de erros envolvidos,
4.2. Estratégia de controle de fontes de erro.
4.3. Amostragem, preparação e apresentação de amostras
4.4. Seleção e treinamento de provadores
4.5. Avaliação de tributos, tipos de escala.
4.6. Análise de dados.
4.2. Interpretação de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHAVES, J.B.P.; SPROESSER, R.L. Práticas de laboratório de análise sensorial de alimentos e
bebidas. Universidade Federal de Viçosa. Imprensa Universitária. Viçosa, MG, 1999. Cadernos
Didáticos 66. 81p.
DUTCOSKY, S.D. Análise sensorial de alimentos. 2ª ed. Champagnat: Curitiba, 2007.
SILVA, M. A. A. P. & DAMÁSIO, M. H. Curso de análise sensorial descritiva. São Paulo: Fundação
Tropical de Pesquisa e Tecnologia “André Tosello”. 1996. 57p.
SHIROSE, I. & MORI, E. M. Estatística aplicada à análise sensorial. Módulo I e II. Campinas: ITAL,
1973p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, T.C.A.; HOUGH, G.; DAMÁSIO, M.H. e SILVA, M.A.A.P. Avanços em Análise Sensorial.
São Paulo: Varela, 1999. 286p.
CHAVES, J.B.P. Métodos de diferença em avaliação sensorial de alimentos e bebidas. Universidade
Federal de Viçosa. Imprensa Universitária. Viçosa, MG, 1993.
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DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO
Carga horária total: 32horas
Carga horária teórica: 32horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Evolução histórica e conceitos básicos. Teorias do empreendedorismo. Ferramentas e estratégias do
empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Plano de negócios (Business Plan). Incubadoras de
empresas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I – Empreendedorismo: história e conceitos básicos
1.1. Evolução histórica e conceitos básicos.
1.2. A evolução do Empreendedorismo no Brasil e no mundo.

UNIDADE II - Teorias do empreendedorismo.
2.1. Principais teorias do empreendedorismo.
2.2. Principais pensadores.

UNIDADE III - Ferramentas e estratégias do empreendedorismo
3.1. Tipos de empreendedorismo
3.2. Estratégias e características empreendedoras.
3.3. Inovação e criatividade.
3.4. Partes envolvidas no empreendedorismo.
UNIDADE IV – Perfil do empreendedor
4.1. Características e habilidades requeridas de um empreendedor.
4.2. Os mandamentos do empreendedor de sucesso.

UNIDADE V - Plano de negócios (Business Plan)
5.1. O Plano de Negócio: conceito, objetivos e metodologia para elaboração.
5.2. Componentes do plano de negócios.
5.3. Análise de mercado. Barreiras enfrentadas.
5.4. Planejamento estratégico.
5.5. Plano de Marketing. Cuidados a serem observados.
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UNIDADE VI - As incubadoras de empresas
6.1. Incubadoras de empresas: conceito, objetivos, tipos, gerente, relacionamentos com outros
setores. Implantação de incubadoras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GERBER, M E. Empreender fazendo a diferença. São Paulo: Fundamento Educacional, 2004.
HASHIMOTO, M. Espirito empreendedor nas organizaçoes. São Paulo: Saraiva, 2005.
LEITE, E. O fenômeno do empreendedorismo: criando riquezas. Recife: Bagaço, 2000.
DORNELAS, JCA. Empreenda (quase) sem dinheiro.São Paulo: Saraiva, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VENTURA, G B. Projeto empresa junior : inserindo o universitario no mercado de trabalho. Montes
Claros, MG: Unimontes, 2000.
DOLABELA, F. O Segredo de Luisa. GMT, 2008
GERBER, ME. Empreender fazendo a diferença. São Paulo: Fundamento Educacional, 2004.
ARANHA, JA . Inter Faces. São Paulo: Saraiva, 2008.
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DISCIPLINA: FARMACOLOGIA APLICADA À NUTRIÇÃO
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à farmacologia. Noções de farmacocinética e farmacodinâmica: absorção, distribuição,
metabolismo e excreção de drogas. Vias de administração. Fatores modificadores dos efeitos dos
fármacos. Atuação dos fármacos nos órgãos e sistemas: sistema nervoso central e autônomo,
sistema cardio-circulatório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema imunológico, sistema
hematopoiético. Fármacos usados no tratamento da obesidade. Interação droga-nutriente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à farmacologia
1.1. Farmacodinâmica
1.2. Farmacocinética
1.3. Vias de administração
1.4. Fatores que modificam os efeitos dos fármacos.

UNIDADE II - Atuação dos fármacos nos diferentes órgãos e sistemas
2.1. Sistema nervoso central e autônomo
2.2. Neurotransmissores
2.3. Drogas colinomiméticas de ação direta e indireta
2.4. Drogas anticolinérgicas
2.5. Receptores adrenérgicos
2.6. Agonistas adrenérgicos
2.7. Drogas simpatomiméticas de ação indireta
2.8. Antagonistas adrenérgicos
UNIDADE III – Fármacos e sistema cardio-circulatório
3.1. Lipoproteínas e hipolipemiantes
3.2. Coagulação sanguínea e drogas antitrombóticas
3.3. Fármacos de ação cardíaca, antihipertensiva e diurética.
UNIDADE IV – Fármacos e sistema digestório
4.1. Anti-ulcerosos
4.2. Fármacos de ação laxativa e constipante
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UNIDADE V – Fármacos e Sistema endócrino
5.1. Hipoglicemiantes orais
5.2. Insulina
5.3. Terapia de reposição hormonal
UNIDADE VI – Fármacos e sistema imunológico
6.1. Antibióticos
6.2. Anti-inflamatórios esteroidais e não-esteoidais
6.3. Drogas imunosupressoras
6.4. Quimioterápicos
UNIDADE VII – Fármacos e sistema hematopoiético
7.1. Anti-anêmicos
7.2. Eritropoietina

UNIDADE VIII - Fármacos para tratamento da obesidade
8.1. Fármacos catecolaminégicos
8.2. Fármacos serotoninérgicos
8.3. Fármacos disabsortivos

UNIDADE IX - Interação droga-nutriente.
9.1. Fármacos que afetam a biodisponibilidade de macro e micronutrientes.
9.2. Alimentos que modificam a ação dos fármacos.
9.3. Fármacos que alteram o estado nutricional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERTRAM, R.J.; KATZUNG, G. Farmacologia Básica e Clinica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006
KATZUNG, BG. Farmacologia Básica e Clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GOODMAN & GILMAN, G & G. As bases farmacológicas da terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
MARTINS, C.; MOREIRA, S.M.; PIEROSAN, S.R. Interações Droga-Nutriente. 2ed. Curitiba:
Nutroclínica, 2003. 280p.
RANG, HP; DALE, MM. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRIOLO, A. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar de Medicina Laboratorial. Barueri, SP:
Editora Manole, 2005. 256p.
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CHEMIN SMSS, JOANA D'ARC PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de
Janeiro: Editora Roca, 2007. 1168 p.
NETO FT. Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 550 p.
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DISCIPLINA: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
Carga Horária Total: 60 horas
Carga horária teórica: 60 horas
Departamento de Origem: Instituto de Linguagens

EMENTA
Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de Sinais
Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de
sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a
expressão visual-espacial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
1.1. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez.
1.2. Alfabeto manual ou dactilológico;
1.3. Sinal-de-Nome;
1.4. Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação,
orientação da mão, expressões não-manuais.
1.5. Praticar Libras: o alfabeto; expressões manuais e não manuais.

UNIDADE II - Sistematização do léxico
2.1. Números;
2.2. Expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas etc. ;
2.3. Expressões socioculturais negativas: desagrado, impossibilidade etc.;
2.4. Introdução à morfologia da Libras: nomes (substantivos e adjetivos), alguns verbos e alguns
pronomes;
2.5. Praticar Libras: diálogos curtos com vocabulário básico.

UNIDADE III
3.1. Noções de tempo e de horas;
3.2. Aspectos sociolingüísticos: variação em Libras;
3.3. Noções da sintaxe da Libras: frases afirmativas e negativas;
3.4. Praticar Libras: diálogo e conversação com frases simples.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Língua Brasileira de Sinais. Brasília:SEESP/MEC.1998.
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BRITO, LF. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro:Tempo Brasileiro;1995.
COUTINHO, D. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa:
Arpoador;2000.
FELIPE, TA. Libras em contexto.Brasília: MEC/SEESP. Nº7;2007.
LABORIT, E.O Vôo da Gaivota.Paris: Copyright Éditions.1994.
QUADROS, RM. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed.2004.
SACKS, OW.Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo:Companhia das Letras;
1998.
SKLIAR, C. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação; 1998.
DECRETO 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: MEC. 2005.
STRNADOVÁ, V. Como é ser surdo. Babel Editora Ltda;2000.
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DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E MARKETING
Carga horária total: 32 horas
Carga horária teórica: 32 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Princípios básicos de marketing e sua fundamentação. O ambiente mercadológico (macroambiente e
microambiente). A pesquisa como instrumento de Marketing.

Comportamento do consumidor.

Composto e estratégia de marketing. Marketing Nutricional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Princípios básicos de marketing e sua fundamentação
1.1. Conceitos básicos de marketing.
1.2. Filosofia e técnicas de MKT
1.3. Tipos de marketing
1.4. Composto Mercadológico
1.5. Marketing, concorrência e clientes: atendimento, encantamento e satisfação do cliente.
UNIDADE II - O ambiente mercadológico (macroambiente e microambiente)
2.1. Análise do ambiente externo
2.2. Análise do ambiente interno
2.3. Gestão mercadológica de produtos e marcas.
UNIDADE III - A pesquisa como instrumento de marketing
3.1. Tipos de pesquisa
3.2. Metodologias de pesquisa
3.3. O processo de pesquisa
3.4. Desenvolvimento, implantação e avaliação de resultados das pesquisas de marketing
3.5. Ética em pesquisa de marketing
UNIDADE IV - Comportamento do consumidor
4.1. Comportamento do consumidor/cliente nos diferentes grupos populacionais
4.2. Variáveis que influenciam no comportamento do consumidor: variáveis individuais, sociológicas,
psicológicas, situacionais.
4.3. Necessidades, desejos e demandas do cliente.
UNIDADE V - Composto e estratégia de MKT
5.1. O composto de Marketing
5.2. A estratégia de marketing
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5.3. Desenvolvimento do composto de MKT
5.4. Os 4 Ps de MKT: Produto, Preço, Promoção e Praça (Distribuição).
5.5. Desenvolvimento de produtos: Lançamento e análise de produto.
5.6. Gerenciamento de preços
5.7. Comunicação e Merchandising.
5.8. Canais de distribuição, atacado e varejo.
5.9. Os 4 A’s de MKT : Análise, Adaptação, Ativação, Avaliação.
UNIDADE VI - Marketing nutricional
6.1. O papel do nutricionista em marketing
6.2. MKT Nutricional como instrumento de educação nutricional.
6.3. Informação e influência do consumidor em sua estrutura de preferências.
6.4. Diferenciação física do produto (rotulagem, informes técnicos e nutricionais).
6.5. Abordagem nutricional na divulgação, diferenciação do produto por meio do fornecimento de
serviços complementares ao consumidor.
6.6. Ações para influenciar o consumidor.
6.7. O trabalho de MKT no segmento de restaurantes
6.8. Ética e marketing
6.9. Legislações pertinentes aos alimentos.
6.10. Projetos de MKT.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e aplicações à
realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.
CROCCO Luciano. Fundamentos de marketing: conceitos básicos. São Paulo, 2005, v.1.
GIOIA Ricardo (org). Fundamentos de marketing: conceitos básicos. São Paulo: Saraiva, 2006.
KOTLER P, ARMSTRONG G. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
LINDEN, S. Educação nutricional: algumas ferramentas de ensino. São Paulo: Editora Varela, 2005.
LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Lauren. Serviços: marketing e gestão. São Paulo:Saraiva,
2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KOTLER Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice-Hall,
2000.
LAS CASAS, A L. Marketing: conceitos, exercícios e casos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
PADILHA, E. Marketing pessoal e imagem pública. 1. ed. Curitiba: sn, 1999.
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DISCIPLINA: NUTRIÇÃO NO ESPORTE
Carga horária total: 64 horas
Carga horária teórica: 64 horas
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Introdução à nutrição no esporte. Noções básicas de fisiologia e bioquímica do exercício. Bases do
treinamento esportivo de força e endurance. Avaliação do estado nutricional de atletas. Necessidades
nutricionais e modificações dietéticas para as principais modalidades esportivas. Recursos
ergogênicos. Hidratação e atividade física.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Noções básicas de fisiologia e bioquímica do exercício
1.1. Respostas fisiológicas ao exercício
1.2. Utilização de substratos energéticos no exercício

UNIDADE II - Avaliação nutricional do atleta
2.1. Métodos antropométricos
2.2. Métodos de avaliação da composição corporal
2.3. Classificação do estado nutricional

UNIDADE III - Necessidades nutricionais do atleta e modificações dietéticas
3.1. Fatores determinantes das necessidades nutricionais de atletas
3.2. Energia e macronutrientes
3.3. Micronutrientes
3.4. Água e eletrólitos
3.5. Radicais livres e imunonutrição no exercício
3.6. Alimentação pré e pós-exercício.
3.7. Reposição energética durante o exercício.
3.8. Especificidades das principais modalidades esportivas.
3.9. Planejamento Dietético para o atleta.

UNIDADE IV - Recursos ergogênicos
4.1. Suplementos protéicos
4.2. Suplementos energéticos
4.3. Benefícios ergogênicos e potenciais riscos para a saúde do atleta.
4.4. Drogas lícitas e ilícitas.
4.5. Legislação pertinente ao doping
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UNIDADE V - Hidratação
5.1. Fatores que afetam as necessidades hídricas em atletas
5.2. Impactos da desidratação no desempenho esportivo
5.3. Bebidas e estratégias de reposição hidroleletrolíticas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Modificações dietéticas, reposição hídrica,
suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e potenciais riscos para a
saúde. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v.9, n.2, p.43-56, 2003.
HIRSCHBRUCH, M.D.; CARVALHO, J.R. Nutrição Esportiva – Uma visão prática. São Paulo:
Editora Manole, 2002, 345p.
MAUGHAN, R.J.; BURKE, L.M. Nutrição Esportiva. Porto Alegre: Editora Artmed, 2004. 190 p.
MCARDLE, W. D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e
desempenho humano. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1172p
TIRAPEGUI, J. Nutrição, metabolismo e suplementação na atividade física. 1. ed. São Paulo:
Editora Atheneu, 2005, 368 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHEMIN SMSS, Joana D'arc PM. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro:
Editora Roca, 2007. 1168 p.
DUTRA DE OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J.S. Ciências nutricionais (CONTEM DISQUETE). São
Paulo: Sarvier, 2000. 403 p.
MAHAN, L.K. & SCOTT-STUMP, S. - Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 9ª ed. São Paulo, Roca,
1998.
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DISCIPLINA: TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS
Carga Horária Total: 32h
Carga horária teórica: 32h
Departamento de Origem: Departamento de Alimentos e Nutrição/FANUT

EMENTA
Princípios gerais da Toxicologia dos Alimentos. Cinética dos Agentes tóxicos. Agentes tóxicos
naturalmente presentes nos alimentos. Agentes tóxicos contaminantes diretos de alimentos. Agentes
tóxicos contaminantes indiretos dos alimentos. Alimentos e produtos alimentícios geneticamente
modificados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I –
1.1. Princípios gerais da toxicologia de alimentos:
a. História da toxicologia.
b. Conceitos básicos sobre toxicologia, agentes tóxicos, toxina, veneno, droga, fármacos, efeito
tóxico agudo, crônico, subagudos e sub-crônicos; sistêmicos, locais e idiossincráticos;
xenobióticos. etc.
c. Divisão da toxicologia: toxicologia analítica, toxicologia médica ou clínica, toxicologia
experimental (ecotoxicologia).
d. Áreas de atuação: toxicologia ambiental, ocupacional, de alimentos, de medicamentos e
cosméticos, e toxicologia social.
1.2. Cinética dos agentes tóxicos:
a. Absorção: conceito, mecanismo de transporte através de membrana, formas de absorção.
b. Excreção

UNIDADE II
2.1. Agentes tóxicos naturalmente presentes nos alimentos: glicosídeos cianogênicos, glicosinolatos,
glicoalcalóides, oxalatos, nitratos, agentes produtores de flatulência, carcinógenos químicos de
ocorrência natural.
2.2. Agentes tóxicos contaminantes diretos de alimentos: compostos nitrosos, aditivos alimentares,
metais tóxicos (mercúrio, chumbo e cádmio), micotoxinas.
2.3. Agentes tóxicos contaminantes indiretos dos alimentos: promotores do crescimento animal
(agentes quimioterápicos e/ou antiinfecciosos, hormônios e fármacos); praguicidas e migrantes de
embalagens plásticas de alimentos.
2.4. Alimentos e produtos alimentícios geneticamente modificados (transgênicos).
a. Conceitos
b. Aplicação da modificação genética: plantas, animais e microrganismos.
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c. Segurança: riscos e regulamentação.
d. Impacto e desenvolvimento mundial: marketing, licenciamento genético, dependência e
suprimento, suporte agrícola.
e. Conclusão e prospectos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASARET T. e DOULL, S. Toxicology. 4ª ED. Pergamon Press, Toronto, 1999.
CASARETT & DOULL’. Toxicologia, a Ciência Básica dos Tóxicos, de Casarett e Doull, 5 a. edição,
McGraw-Hill, Lisboa, Portugal, 2001. (Tradução de Casarett & Doull’s Toxicology. The Basic Science
of Poison, Fifth Edition). Dong MH. Supercourse: Toxicology and Epidemiology. 1 st of 10 lectures on
toxicologic epidemiology.
MIDIO, A. F. e MARTINS, D. I. Toxicologia de Alimentos. 1ª ed., Livraria Varela, São Paulo – SP,
2000, 295p.
OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. Editora Atheneu, São Paulo – SP, 1996, 515p.

BÁSICA E COMPLEMENTAR
CASARET T. e DOULL, S. Toxicology. 4ª ED. Pergamon Press, Toronto, 1999.
MIDIO, A. F. e MARTINS, D. I. Toxicologia de Alimentos. 1ª ed., Livraria Varela, São Paulo – SP,
2000, 295p.
OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. Editora Atheneu, Saõ Paulo – SP, 1996, 515p.
REYES, F. G. R. e TOLEDO, M.C. L. F. Toxicologia de alimentos. Campinas, 1989.
SILVA, J. A. Tópicos da tecnologia de alimentos. Livraria Varela, São Paulo –SP, 2000, 232p.
BOBBIO, P. A. Química do Processamento de Alimentos. Livraria Varela, são Paulo – SP, 3ª ed.,
2001, 144p.
GUYTON, AC e HALL, JE. Tratado de Fisiologia Médica. Edt. Guanabara, Rio de Janeiro – RJ,
2002, 983p.
BARNFFALDI, R. e OLIVEIRA, M. N. de Fundamentos de tecnologia de alimentos. Livraria Atheneu
, São Paulo – SP, v3, 1998, 317p.
CALIL, R. e AGUIAR, J. Aditivos nos alimentos. Livraria Varela, São Paulo - SP, 2000,139p.
MULTON, J. L. Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias agroalimentarias. Edt. Acribia,
Zaragoza – Espanha, 1988, 680p.
NASCIMENTO, S. P. Alimentos Transgênicos. Série Divulgação da Ciência. Revista Higiene
Alimentar, 2003.
SIMÃO, A. M. Aditivos para alimentos sob o aspecto toxicológico. Edt. Nobel, São Paulo – SP,
1986, 274p.
WATSON, D. H. e MEAH, M. N. Revisiones sobre ciencia y tecnologia de los alimentos: migracíon
de substancias químicas desde el envase al alimento. Edt. Acribia, Zaragoza – Espanha, 1995,
145p.
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REVISTA HIGIENE ALIMENTAR
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Society for Applied Microbiology. Toxins. Supelment to Journal of Appleid Microbiology, vol. 84, 1998,
160p.
www.idec.org.br
www.agrobrasil.ml.org/agrobusiness/agroartigos
http://homel.suipnet.set/
http://www.monsanto.co.uk/
http://www.newscientist.com/nsplus/insight/gmworld/gmfood/gmfood.html
www.anvisa.gov.br
www.scielo.com.br.

194

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

1.17. Trabalho Final de Graduação

Em cumprimento as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição –
Resolução CNE/CES N 5 de 7 DE NOVEMBRO DE 2001, o aluno será obrigado a cursar a disciplina
Trabalho de Graduação com carga horária de 48 horas, de acordo com o seu regulamento (Anexo II)

1.18. Atividades de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação articuladas à Graduação
O Curso de Graduação em Nutrição da UFMT tem proporcionado aos alunos a inserção em
atividades de extensão e pesquisa com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos mesmos,
favorecer a vivência na comunidade intra e extra UFMT e estimular a iniciação à pesquisa científica.
Atualmente, o Mestrado em Biociências, vinculado à Faculdade de Nutrição e à Coordenação
de Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso tem propiciado a
articulação do ensino e oferecido ao aluno de graduação em Nutrição a oportunidade de ingressar na
área de pesquisa em Nutrição e Saúde.
O Mestrado em Biociências foi criado em 2006 e aprovado pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso em 29/03/2007 (Resolução n°
17/2007) e, no mesmo ano, recomendado pelo Conselho Técnico Científico da CAPES/MEC (Ofício
CTC/CAPES Nº3682002) com conceito 3 e entrou em funcionamento em março de 2008.
Está baseado nos laboratórios e serviços mais produtivos dos cursos da área da saúde da
Universidade Federal de Mato Grosso e possui como área de concentração, a Nutrição e três linhas
de pesquisa: 1) Metabolismo e Transdução de Sinais; 2) Epidemiologia Nutricional; 3) Nutrição,
Exercício Físico e Doenças Metabólicas. Os orientadores credenciados no Programa foram admitidos
respeitando os critérios de produção científica e atuam em diferentes ramos das Ciências Biológicas e
da Saúde, o que confere ao Curso uma característica multidisciplinar.
É objetivo principal do curso a formação de recursos humanos altamente qualificados para o
exercício do magistério superior e para as atividades de pesquisa original e relevante na área de
nutrição.
O Mestrado em Biociências tem se integrado ao Curso de graduação em Nutrição por meio
das seguintes atividades de seus docentes e pós-graduandos: ministrando disciplinas regulares,
orientando alunos de iniciação científica e estágio em docência. Atendendo a orientação geral da
CAPES de prover aos pós-graduandos atividades que auxiliem na sua formação profissional para o
exercício do magistério superior, o Curso de Mestrado em Biociências instituiu a obrigatoriedade do
Estágio de Docência a todos os pós-graduandos. Em 2009 todos os pós-graduandos realizaram o
Estágio em Docência nas disciplinas de Fisiologia, Dietoterapia, Introdução à Alimentação e Nutrição,
Avaliação Nutricional e Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica para o Curso de Graduação em
Nutrição.
Atualmente. o curso conta com 31 alunos matriculados e 5 egressos. O corpo docente é
formado por 17 docentes permanentes e 4 docentes colaboradores.
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A Extensão Universitária, enquanto processo educativo, cultural e científico que articula o
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, tem contribuído para a inclusão do aluno na comunidade
interna da UFMT e nas comunidades de Cuiabá e região.
Os projetos, programas e demais ações de extensão tem sido pautados nas diretrizes do
Plano Nacional de Extensão que orientam a indissociabilidade do tripé Ensino-Pesquisa-Extensão,
bem como a interdisciplinaridade, permitindo transformações no contexto social articuladas com a
participação da comunidade.
Atualmente, a formação do profissional da saúde tem sido pautada nas diretrizes formuladas
pelo Ministério da Educação e da Saúde, visando à articulação do ensino de graduação com o
Sistema Único de Saúde (SUS). Isto possibilita a aproximação dos docentes e discentes de
graduação com novos territórios de vivência e estágio, incluindo o contato com as redes sociais, as
práticas interprofissionais e a sensibilização e familiarização com as áreas de baixa densidade
tecnológico-assistencial em saúde pública de gestão democrática.
Neste sentido, o Curso de Graduação em Nutrição com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura,
Extensão e Vivência (PROCEV/UFMT) tem desenvolvido ações de extensão intra e extra UFMT por
meio de cursos, eventos, prestação de serviços, projetos e programas de extensão com focos
diferenciados segundo o público-alvo e demandas sociais.
Dentre as ações desenvolvidas pela Faculdade de Nutrição da UFMT, estão, por exemplo:
- Projetos de diagnóstico, intervenção e educação nutricional com o foco na Segurança
Alimentar em creches municipais de Cuiabá com o apoio da PROCEV e da Secretaria de Educação
do Município
- O Programa CARDIO-UFMT, uma ação contínua desenvolvida na Coordenação de
Assistência e Benefícios aos Servidores da UFMT e articulada com as Faculdades de Educação
Física e Enfermagem, que tem permitido aos alunos a vivência em atendimento ambulatorial e
intervenções de Educação em Saúde.
- Promoção de Eventos, como a Semana de Nutrição, com o objetivo de oferecer cursos de
curta duração aos acadêmicos e palestras/mesas-redondas com discussão de temas relevantes e
atuais da área de Nutrição.
- Prestação de Serviços para o Hospital Universitário Júlio Muller, envolvendo a análise da
qualidade microbiológica de refeições e dietas, com a participação de alunos que tenham interesse
em vivenciar a atuação profissional no âmbito da Higiene e Seguranças dos Alimentos.
Integram-se a essas atividades o Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET
Saúde Cuiabá) que visa promover a integração entre a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e os
Cursos de Graduação em Saúde da UFMT, para a consolidação de relações políticas, técnicas,
gerenciais e acadêmicas, fortalecendo a integração academia-serviço-comunidade; contribuir com a
transformação dos cenários das práticas pedagógicas na formação profissional e educação
permanente de profissionais que atuam no SUS, propiciando ambiente favorável ao aperfeiçoamento
das práticas assistenciais, tendo por base as necessidades locais e desenvolver pesquisas em
consonância com áreas estratégicas de atuação da Política Nacional de Atenção Básica, de acordo
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com as necessidades de saúde locais, com geração de publicações e participação em eventos
acadêmicos em saúde dos tutores, preceptores e estudantes. Conta com a participação de cinco
cursos da UFMT: Serviço Social, Nutrição, Medicina, Enfermagem e Educação Física. São 20
acadêmicos de Nutrição que atualmente estão inseridos na Atenção Básica, através do PET Saúde,
sendo 10 bolsistas e 10 voluntários.
As ações atualmente desenvolvidas ao mesmo tempo em que caracterizam assistência à
comunidade interna e externa da UFMT constituem-se em estratégias pedagógicas para o exercício
do ensino, pesquisa e extensão no meio acadêmico, já que envolve acadêmicos dos cursos de
graduação e pós-graduação da UFMT e professores extensionistas e pesquisadores da UFMT.
As atividades desenvolvidas pelos alunos têm permitido a inserção do mesmo na vida real
permitindo o contato do mesmo com a comunidade; aplicação dos conhecimentos teóricos e
utilização dos instrumentos de trabalho; conscientização do discente quanto ao compromisso com o
trabalho social e inserção dos discentes na dinâmica das relações interpessoais por se tratar de
ações desenvolvidas em equipe e com a população.
Alem dessas das atividades acima elencadas, o Curso de Nutrição oferece anualmente
bolsas para o programa de monitoria de acordo com os Editais divulgados pela PROEG. A monitoria
dentre as atividades acadêmicas, corresponde a uma modalidade específica de natureza
complementar ao processo de ensino e aprendizagem, na qual o aluno tem a oportunidade de
desenvolver e ampliar os conhecimentos adquiridos na universidade através da participação mais
efetiva no planejamento, organização e avaliação de determinada disciplina e, ainda, nas atividades
de pesquisa e extensão por meio do apoio acadêmico do docente. Pode ser entendida como uma
primeira etapa da formação docente, que em razão da troca de experiências, possibilita ao alunomonitor desenvolver-se didaticamente, ampliando suas habilidades e potencializando sua inserção
nas atividades acadêmicas, tornando-o co-participe do processo ensino-aprendizagem dos quadros
docentes atuais e quiçá futuros.

Quadro 4 - Demonstrativo do número de alunos de graduação em Nutrição que participam de
atividades de pesquisa, extensão e monitoria, 2010.
Tipo de atividade

Número de alunos

Pesquisa PIBIC

07

Pesquisa VIC

19

Extensão

19

Pet Saúde

20

Monitoria

18

Total

83
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1.19. Política de Estágios
Os Estágios Integrados do Curso de Graduação em Nutrição acontecem nos dois últimos
semestres letivos, totalizando uma carga horária de 810 horas. Tem por objetivo possibilitar ao
discente vivenciar o campo de trabalho do Nutricionista, se utilizando de conhecimentos construídos
durante todo o curso. Esse componente acadêmico oferecerá condições de observação, análise,
reflexão e inserção nas atividades dos locais de estágios, tendo como princípio a ética profissional.
O estagio integrado, tem como proposta a supervisão direta realizada pelo docente que
ministra aula no curso e ou Nutricionista responsável pelo local de estágio. Na determinação da carga
horária segue diretrizes da Resolução N 5 DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, com distribuição
equivalente nas três áreas: Nutrição e Saúde Coletiva, Nutrição Clínica e Nutrição em Unidades de
Alimentação e Nutrição (Alimentação Coletiva). O regulamento do estágio encontra-se no anexo I
Reconhecemos também a importância de participação do aluno em estágios não obrigatórios,
como complementação de sua formação. O regulamento do estágio não obrigatório encontra-se no
anexo IV.
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2. INFRA-ESTRUTURA

A Faculdade de Nutrição conta atualmente com a seguinte infra-estrutura física

1 Secretaria
1 Sala de Reunião
1 Sala Diretoria
1 Sala Chefia de Departamento
2 Salas coordenação de Curso de Graduação
10 Salas de Professores
10 Laboratórios de pesquisa e ensino
2 Laboratório de Informática

(1 graduação e 1 da pós-graduação)

5 Salas de aula (4 graduação e 1 da pós-graduação)
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3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO

A avaliação do Projeto Político Pedagógico ficará sob a responsabilidade do Colegiado de
Curso de Nutrição que constituirá um Grupo de Trabalho (GT) composto por membros deste
Colegiado e outros docentes convidados. Esse grupo se caracterizará como Núcleo Docente
Estruturante (NDE), conforme orientações do Ministério da Educação, que se incumbirá da avaliação
e o acompanhamento do Projeto Pedagógico. Na avaliação do Projeto Político Pedagógico se
incluem a avaliação da aprendizagem discente, a autoavaliação discente que analisados no conjunto
compõem a avaliação do curso, e avaliação docente, a partir de instrumentos propostos pelo GT. Os
resultados da avaliação e do acompanhamento do PPP deverão ser apresentados sistematicamente
ao Colegiado de Curso de Nutrição. Essa avaliação deve ser entendida como processual e servir de
subsídio para o planejamento do ensino e aprendizagem. Dessa forma, discente e docente serão
avaliados em seus processos interativos, ou seja, as ações devem proporcionar a análise de
condições importantes sobre o desempenho acadêmico dos discentes e de práticas docentes e sua
inter-relação com o processo de ensino aprendizagem.
Os sistemas de avaliação deverão ser condizentes com as resoluções internas da UFMT,
mas também deverão considerar os sistemas externos instituídos pelo Ministério da Educação e
outras entidades.
Os relatórios externos de avaliação de curso, quando da realização do ENADE, deverão
integrar os relatórios de avaliação e acompanhamento do PPP.

3.1. Avaliação do ensino e aprendizagem

A avaliação da aprendizagem dentro da concepção pedagógica assumida no novo projeto
assume um caráter processual e formativo para a inclusão, autonomia, diálogo e reflexão coletiva na
busca dos problemas diagnosticados. Desta forma, o ato de avaliar não se encerra na configuração
do valor a ela atribuído, ela abrange a coleta, análise e síntese de dados, que configuram o objeto da
avaliação, acrescentado de uma atribuição de valor ou qualidade, que se processa a partir da
comparação da configuração do objeto avaliado. A avaliação não se limita a verificar, mas a partir
dessa, assumir uma atitude no sentido de modificar a situação verificada.
Compreendemos a avaliação da aprendizagem formativa, como toda prática de avaliação
contínua que tem por objetivo melhorar as aprendizagens em curso, o que pode necessariamente,
resultar em mudanças de metodologia de trabalhos, de repensar todo o processo pedagógico. O foco
da avaliação deve ser a construção do conhecimento e não o acúmulo de conteúdos formais.
E assim, adota-se a noção de que avaliação é uma atividade que envolve uma série de ações
sistemáticas que são desencadeadas visando certos resultados, e desta forma, compreendida como
um processo.
Os critérios de avaliação e procedimentos operacionais serão de acordo com a Resolução
CONSEPE nº 14/99, Título VII.
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AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE
O trabalho docente será acompanhado pela Coordenação de Curso e pela Faculdade de
Nutrição, e consistirá das seguintes etapas: análise e aprovação dos Planos de Ensino de cada
disciplina, no inicio do semestre letivo, com discussão prévia e apresentação na semana de
planejamento acadêmico que antecede o semestre letivo; discussão e análise da avaliação dos
planos de ensino ao final de cada semestre letivo; avaliação semestral realizada pelos discentes em
relação ao seu desempenho e do quadro de docentes. Esse instrumento deverá ser elaborado pelo
Grupo de Trabalho designado pelo Colegiado de Curso e homologado pelo Conselho da FANUT.

3.2.

Plano de Qualificação do Docente
As análises dos resultados das avaliações deverão subsidiar o plano de qualificação dos

docentes e, quando necessário, dos supervisores dos locais de estágios credenciados e de técnicos
que estejam diretamente envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Independente do acima exposto, o Colegiado de Curso e a Faculdade de Nutrição se empenharão na
capacitação do corpo docente que ministrará aula no curso de graduação em Nutrição, em relação
aos referenciais teóricos do campo de Educação assumidos no projeto e aqueles que serão definidos
como eixos condutores do curso.

Política de Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos do Departamento da Faculdade de
Nutrição 2010/2011

A Faculdade de Nutrição desde sua criação se pautou por formar profissionais conscientes
da realidade socioeconômica, ambiental e política brasileira, com vistas a atuar nas áreas de
alimentação e nutrição, e que se apresente como um profissional com importância fundamental na
promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças de indivíduos ou grupos
populacionais e na melhoria da manutenção da qualidade de vida desses indivíduos como um todo.
Nesse sentido, temos procurado investir continuamente na capacitação do pessoal docente e técnico
de forma a atingir as metas propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2005-2010,
atendendo aos objetivos firmados no Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Nutrição e Ciência e
Tecnologia de Alimentos.
Com a criação em 2009 do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos a área de Ciência
de Alimentos vem sendo fortalecida com a contratação de novos professores mestres e doutores, os
quais farão parte do corpo docente do Departamento de Alimentos e Nutrição.
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Quadro 5 – Demonstrativo do quadro de docentes, por titulação, FANUT/UFMT, 2010.

Titulação
Doutores

Docentes

Grupo de pesquisa

Aída Couto Dinucci Bezerra

Avaliação Educacional

Cilce Helena de F. Preza Bertin

Ciência dos Alimentos

Jacqueline Fiuza dos Santos

Doutorandos

Luiz Fabrízio Stoppiglia

Nutrição Clínica e Experimental

Márcia G. F. L. dos Santos

Avaliação do Estado Nutricional

Márcia Queiroz Latorraca

Nutrição Clínica e Experimental

Maria Helena G. G. da Silva

Nutrição Clínica e Experimental

Maria Salete Ferreira Martins

Nutrição Clínica e Experimental

Mírian Lúcia Rocha de Carvalho

Ciência dos Alimentos

Myrian Thereza de M. Serra

Alimentos e Nutrição

Odívia Oliveira Rosa

Alimentos e Nutrição

Paulo Afonso Rossignoli

Ciência dos Alimentos

Regina Maria Veras G. Silva

Avaliação do Estado Nutricional

Roberto Vilela Veloso

Nutrição Clínica e Experimental

Shirley Ferreira Pereira

Avaliação do Estado Nutricional

Tereza Christina M. A. Veloso

Políticas de Educação Superior

Tânia Regina Kinasz de Oliveira

Avaliação Educacional

Thais Hernandes

Ciência dos Alimentos

Vanessa Cristina Arantes

Nutrição Clínica e Experimental

Cláudia Puerari Faria
Diana Borges Dock Nascimento

Alimentos
e
nutrição/Ciência
Alimentos
Nutrição Clínica e Experimental

Maria das Graças de A. Bianchini

Alimentos e Nutrição

Rosângela Maria S. de Camargo

Avaliação do Estado nutricional

Eduardo

Eustáquio

de

dos

Souza

Figueiredo

Mestres

Amélia Dreyer Machado
Angélica Aparecida Maurício
Fabiane A. Canaan Rezende
Joaquim Pinto de Oliveira Neto
Loanda Maria Gomes Chein
Margareth Paracat Corrêa Lima

Nutrição Clínica e Experimental
Continua....
202

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
Quadro 5 – Demonstrativo do quadro de docentes, por titulação, FANUT/UFMT, 2010.
Titulação

Continuação ...
Grupo de pesquisa

Docentes

Mestres

Maria Auxiliadora G. de Oliveira

Ciência dos Alimentos

Maria Aparecida de Lima Lopes

Epidemiologia em Saúde e Nutrição

Mírian Epstein

Ciência dos Alimentos

Naoel Hassan Feres

Nutrição Clínica e Experimental

Nilma Ferreira da Silva

Avaliação do Estado Nutricional

Oscar Zalla Sampaio Neto
Patrícia Sanae Homano

Graduados

Carlos Rodolfo Horn

(1)

Quadro 6 - Demonstrativo de afastamentos de docentes para capacitação, em andamento na FANUT,
2010
Nome

Início

Término

Curso

Instituição

Diana Borges D. Nascimento

MAR/2009

FEV/2013

Doutorado

USP/SP

Maria das G. de A. Bianchini

AGO/2007

JUL/2011

Doutorado

UEL/PR

Rosângela M. S. de Camargo

SET/2007

AGO/2011

Doutorado

UNIFESP/EPM

Cláudia Puerari Faria

AGO/2010

AGO/2013

Doutorado

UFLA/MG

Total de Afastados: 04 – Percentual de afastamento de docentes: 12,9%

Quadro 7 - Demonstrativo de técnicos administrativos de nível superior, por titulação, FANUT, 2010

Titulação
Doutorando

Técnico

Área de atuação

Márcio Gonçalo de Lima

Alimentos e Nutrição/Ciência de Alimentos

Adelino da Cunha Neto

Alimentos e Nutrição/Ciência de Alimentos

Soraya Pesarini

Alimentos e Nutrição/Ciência de Alimentos

Celso Roberto Afonso

Administração/Auxiliar de Laboratório

Job Luna Bezerra

Nutricionista/Auxiliar de Laboratório

(1)
Mestre
(2)
Graduado
(2)

Quadro 8 – Demonstrativo de afastamentos de técnicos administrativos para capacitação em
andamento, FANUT, 2010.
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Nome
Márcio Gonçalo de Lima

Início

Término

Curso

Instituição

ABR/2006

MAI/2010

Doutorado

Universidade do
Porto/Portugal

3.3.

Áreas prioritárias para a capacitação docente


Área: Ciência de Alimentos

O estado de Mato Grosso é essencialmente agropecuário, com elevada produção de alimentos de
origem animal e vegetal. No entanto, a comercialização dos produtos é realizada essencialmente “in
natura”, sem que ocorra qualquer tipo de processamento ou industrialização, não havendo, portanto,
agregação de valor. A implantação de cadeias produtivas com transformação da matéria-prima em
nível regional tende a aumentar a geração de renda interna. A qualificação em ciência dos alimentos
é uma ferramenta importante para que se alcance tal objetivo. A capacitação de docentes nesta área
é necessária para que seja possível contribuir com a qualificação de profissionais que venham a atuar
em ciência e tecnologia de alimentos, criando condições de desenvolvimento e aplicação de
processos tecnológicos que agreguem valor aos produtos regionais e aos subprodutos de sua
industrialização, bem como para realizar o controle de qualidade destes produtos.



Área: Avaliação do Estado Nutricional

O conhecimento científico na Nutrição está em constante evolução e, à luz dos novos conhecimentos,
o alimento e sua relação com a saúde do homem, adquire novas dimensões, importantes para
prevenir doenças e manter uma alimentação adequada.

Desta maneira, o desenvolvimento de

pesquisas nesta área permite dar respostas a uma infinidade de interrogações a respeito da nutrição
humana.


Área: Nutrição Clínica

O conhecimento científico na Nutrição está em constante evolução e, à luz dos novos conhecimentos,
o alimento e sua relação com a saúde do homem, adquire novas dimensões, importantes para
prevenir doenças e manter uma alimentação adequada.

Desta maneira, o desenvolvimento de

pesquisas nesta área permite dar respostas a uma infinidade de interrogações a respeito da nutrição
humana.



Área: Administração de Serviços de Alimentação

Atualmente, os alimentos são produzidos e transformados segundo técnicas modernas de
processamento. Esse fato desencadeou a necessidade de uma melhor formação dos nutricionistas,
futuros responsáveis pela administração dos serviços de alimentação, exigindo destes um
planejamento eficiente em todo o processo produtivo, pois, estes serviços representam um alto
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investimento em instalações, equipamentos e pessoal, demandando providências administrativas que
deverão ser aplicados por este profissional.


Área: Formação Pedagógica

Cursos em nível de aperfeiçoamento e seminários visando a preparação e execução de atividades
didáticas, avaliação docente e discente. Elaborados pela PROEG direcionado para docentes recém
contratados e pela Coordenações de Ensino de Graduação a todos os docentes que ministram aulas
nos cursos de graduação.

Grupos / linhas de pesquisas ativas
Alimentos e Nutrição
Dietética

Líderes:
Myrian Thereza de Moura Serra
Márcio Gonçalo de Lima
Pesquisadores:
Myrian Thereza Serra Martins
Márcio Gonçalo de Lima
Odívia Oliveira Rosa
Tânia Regina Kinasz de Oliveira
Cláudia Puerari Faria
Soraia Pesarini
Job Luna Bezerra
Alunos, técnicos

Linhas de pesquisa:
Controle de qualidade de alimentos
Referenciais dietéticos
Segurança alimentar e nutricional

Nutrição Clínica e Experimental
Bioquímica da nutrição
Desnutrição e desenvolvimento fisiológico

Líderes:
Márcia Queiroz Latorraca
Maria Helena Gaíva Gomes da Silva
Pesquisadores:
Diana Borges Dock Nascimento
205

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

Márcia Queiroz Latorraca
Maria Helena G. Gomes da Silva
Margareth Paracat Corrêa Lima
Maria Salete Ferreira Martins
Marise Auxiliadora de Barros Reis
Roberto Vilela Veloso
Vanessa Cristina Arantes
Alunos

Linhas de pesquisa:
- Atividade física e nutrição
- Cirurgia, metabolismo e nutrição
- Desnutrição e desenvolvimento fisiológico
- Metabolismo
- Nutrição da mucosa intestinal
- Nutrição e alimentos funcionais
- Nutrição e doenças crônicas
Núcleo de pesquisa:
NEPENM – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Nutrição e Metabolismo
Avaliação do Estado Nutricional
Análise nutricional da população
Líderes:
Regina Maria Veras Gonçalves da Silva
Shirley Ferreira Pereira
Pesquisadores:
Aída Couto Dinucci Bezerra
Gisela Soares Brunken
Nilma Ferreira da Silva
Regina Maria Veras Gonçalves da Silva
Rosângela Maria Souza de Camargo
Shirley Ferreira Pereira
Alunos

Linhas de pesquisa:
Avaliação do estado nutricional nas diferentes faixas etárias
Aleitamento materno
Formulação e avaliação de intervenções nutricionais
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Ciência dos Alimentos
Líder:
Regina Baptista dos Reis
Pesquisadores:
Aída Couto Dinucci Bezerra
Cláudia Puerari Faria
Mirian Lúcia Rocha de Carvalho
Myrian Thereza de Moura Serra
Odívia Oliveira Rosa
Paulo Afonso Rossignolli
Soraia Pesarini
Márcio Gonçalo de Lima
Alunos, técnicos

Linhas de pesquisa:
- Avaliação sensorial dos alimentos
- Composição de alimentos
- Higiene dos alimentos
- Higiene e APPCC
- Microorganismos responsáveis por enfermidades alimentares
- Tecnologia de alimentos alternativos
- Tecnologia de secagem

Alimentação e Nutrição: Avaliação Educacional
Avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais
Líderes:
Aída Couto Dinucci Bezerra
Pesquisadores:
Aída Couto Dinucci Bezerra
Maria Aparecida de Lima Lopes
Alunos, técnicos

Linhas de pesquisa:
Metodologia do ensino superior
Planejamento

e

avaliação

educacional

em

alimentos

e

nutrição

para

coletividades

institucionalizadas

Participação em grupos de pesquisa de outras unidades:
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Nutrição e cirurgia – Faculdade de Ciências Médicas
Diana Borges Dock Nascimento
Márcia Queiroz Latorraca
Maria Helena Gaíva Gomes da Silva
Epidemiologia em Saúde e Nutrição – Institudo de Saúde Coletiva
Márcia Gonçalves Ferreira Lemos dos Santos (Líder)
Maria Aparecida de Lima Lopes
Regina Maria Veras Gonçalves da Silva
Shirley Ferreira Pereira
Myrian Thereza de Moura Serra
Paulo Afonso Rossignolli
Grupo de estudos e pesquisas políticas de educacionais e trabalho docente – GEPEDES Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação
Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso

Grupo de estudos e pesquisas em políticas educacionais e trabalho docente - Universidade
Católica Dom Bosco - UCDB
Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso
Grupo de estudo e pesquisa do relevo, sociedade e turismo – Geografia
Tânia Regina K. de Oliveira
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DEMANDAS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
2011
O Projeto apresentado prevê o aumento de 50% no número de vagas do curso, passando
de 40(quarenta) vagas com uma entrada anual, para 60 (sessenta) vagas com duas entradas de 30
(trinta) vagas cada. Para cumprimento do projeto proposto, já existem disponíveis laboratórios para
aulas de práticas específicas que atendam as suas necessidades, e para tanto foram consideradas
as divisões de subturmas de no máximo 10 alunos, frente à disponibilidade de espaço físico,
equipamentos e quadro de técnicos, fatores que somam as questões de garantia de segurança
física para os discentes.
Com relação a salas de aula, o curso de Nutrição atualmente dispõe de 4 (quatro) salas
para graduação que atendem as necessidades atuais do curso, com 40 alunos e 1 (uma) entrada
anual. Na medida em que Projeto para 2011, prevê 2 (duas) entradas seriam necessárias mais 4
(quatro) totalizando 8 (oito) salas, visto que nos dois últimos semestres os alunos exercerão
atividades em outros cenários. Essa necessidade já se faz necessário a partir de 2012, no entanto
temos conhecimento da construção de blocos de salas próximo a prédio do CCBS I, e assim no
planejamento de utilização desse espaço, o curso de Nutrição deveria estar sendo contemplado.
No Bloco do CCBS I atualmente dispomos de 1 Laboratório de Informática, que atende aos
cursos de Nutrição e Enfermagem. Conforme já proposto na avaliação do PPI da Faculdade seria
necessário organização desse espaço físico, com melhorias da estrutura física, que inclui obras de
alvenaria e pintura, organização do layout e aquisição de 10 (dez) computadores.
Quanto a necessidades de Docentes, a tabela 03 apresenta o demonstrativo do número de
docentes por Departamento que oferta disciplina ao curso. Cabe esclarecer que todos os
Departamentos envolvidos participaram da construção do projeto, com sugestão de ementas e
conteúdo programático estando ainda previsto após aprovação pelos órgãos competentes, reunião
com todos os envolvidos para definição dos cronogramas de planejamento acadêmico do curso.
Para efeito do número de docentes necessários a execução do projeto proposto levou-se
em consideração as horas aulas ofertadas no curso, calculadas a partir da carga horária teórica
acrescida da carga horária prática multiplicada pelo número de subturmas. Esse total de horas
aulas foi dividido por 16 semanas (planejamento semestral) e ainda por 10 horas semanais,
considerando a média de encargos de ensino para cada docente. No cálculo do projeto atual a
mesma sistemática foi utilizada, no entanto a semana de planejamento foi de 32 semanas, uma vez
que o regime é seriado anual.
Tabela 3 - Demonstrativo da demanda de docentes por Departamento de acordo com a carga
horária Total para o curso de graduação em Nutrição

Departamentos
Alimentos e Nutrição

Atual*
Carga Horária
Número
Teórica Prática
Total Docentes
21,14
1021
5744
6765

Proposta 2011**
Carga Horária
Teórica Prática
Total
1436

2886

5544

Número
Docentes
34,65

Continua....
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Tabela 3 - Demonstrativo da demanda de docentes por Departamento de acordo com a carga
horária Total para o curso de graduação em Nutrição
Departamentos
Instituto Saúde Coletiva
Ciências Básicas em
Saúde
Química
Psicologia
Economia
Sociologia
Antropologia

Atual*
Carga Horária
Número
Teórica Prática
Total Docentes
1,62
254
264
518

Proposta 2011**
Carga Horária
Teórica Prática
Total
256

0

256

Número
Docentes
1,60

276

240

516

1,61

278

116

394

2,46

222
54
72
0
0

90
0
0
0
0

312
54
72
0
0

0,98
0,17
0,23
0,00
0,00

206
32
32
32
32

68
0
0
0
0

274
32
32
32
32

1,71
0,20
0,20
0,20
0,20

1899
Total
*Seriado anual 40 alunos
**Seriado semestral 60 alunos

6338

8237

25,74

2304

3070

6596

41,23

A exceção dos Departamentos de Alimentos e Nutrição, de Ciências Básicas da Saúde e
aqueles que passarão a ofertar disciplina no novo projeto, não há alteração no número de docentes
que atualmente já ministram aulas no curso, mesmo para o Departamento de Química que
atualmente já disponibiliza dois docentes.
Já em relação ao Departamento de Ciências Básicas da Saúde haverá necessidade de
envolvimento de mais um docente, no entanto é preciso considerar que em relação ao projeto atual,
o Departamento passará a ofertar duas disciplinas, que abrangem conteúdos de anatomia,
embriologia, histologia, imunologia, sendo o ensino por sistemas do corpo humano,
Quanto ao Departamento de Alimentos e Nutrição (DAN), podemos constatar na analise da
Tabela 4 concentra a maior oferta de carga horária (84%), sendo aquele que absorveu todos os
novos componentes curriculares propostos e as alterações da carga horária de estágios integrados.
Esse Departamento atualmente possui 38 docentes, sendo que desses, 1 (um) esta a disposição
integral da Administração no cargo da Pro-Reitoria de Ensino de Graduação; oferta disciplinas para
os cursos de graduação em Enfermagem, com carga horária de 60h, para o curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental , carga horária de 60h; para o curso de Química, com carga horária de 75h;
Agronomia carga horária de 60h; por solicitação do Departamento de Psicologia, disponibiliza um
docente para ministrar 72h da disciplina Neurofisiologia, lotada naquele Departamento,

todos

semestrais, e ainda oferta 2872h de carga horária em disciplinas para o curso Ciência e Tecnologia
de Alimentos. Esse último da área de ciências agrárias com oferta em período noturno. A
especificidade desse curso lotado na FANUT leva o DAN ter um quadro de docentes que por vezes
possuem formação específica que dificulta conciliar os conteúdos programáticos, visto que no novo
projeto, por ser um curso da área da saúde, priorizou-se as orientações das Políticas Públicas de
Saúde.
Assim o DAN, considerando a especificidade de seu quadro de docentes, necessitaria de
contratação de 3 ( três) docentes com formação em Nutrição para que além de ministrarem
disciplinas da área pudessem participar diretamente da supervisão dos estágios integrados e da
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atividades integradoras. A necessidade dessa contratação será a partir o segundo semestre de
2012.
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MINUTA DE RESOLUÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº ......, DE .......... DE ................. DE 20..........
Aprova a estrutura curricular e o Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Nutrição – campus Cuiabá

O

CONSELHO

DE

ENSINO,

PESQUISA

E

EXTENSÃO

DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº ..........

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada no
dia..........de ........................ de 2010,

RESOLVE:
Artigo 1º – Aprovar a estrutura curricular e o Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Nutrição, da UFMT, campus Cuiabá, com carga horária de 3998 horas, em regime
seriado, com 60 vagas anuais,sendo 30 vagas no 1º semestre e 30 vagas no 2º semestre com turno
de funcionamento integral, com período de integralização de, no mínimo, 10 semestres e, no máximo,
16 semestres.
Artigo 2ª – Esta Resolução entra em vigor para os ingressantes no curso
a partir do ano letivo 2011.
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, em Cuiabá, ...... de ....................de 2010.
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ANEXO I
REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS

TÍTULO I
DO ESTÁGIO

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E FINALIDADE
Art. 1º – O presente regulamento fixa as diretrizes e normas básicas para o estágio do Curso
de Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme a Resolução
CNE/CES Nº. 5, de 7 de novembro de 2001, a Orientação Normativa Nº. 7, de 30 de outubro de 2008,
Resolução CONSEPE Nº. 117, de 11 de agosto de 2009 e a Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de
2009.
Art. 2º – O estágio é uma atividade prática curricular, componente da formação profissional
realizada em ambiente de trabalho, que faz parte do Projeto Político Pedagógico do Curso, sob a
orientação da instituição de ensino. Envolve não só os aspectos humanos e técnicos da profissão,
mas também o comprometimento social com o contexto do campo de estágio (Art.1 da Resolução
CONSEPE N.117/09).
Art. 3º – O estágio pode ser obrigatório ou não-obrigatório, sendo o estágio obrigatório
definido como tal no Projeto Político Pedagógico do Curso, cujo cumprimento das atividades e da
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, e o não-obrigatório aquele
desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (Art.2 da Lei
11.788/09).
Parágrafo único – Este regulamento aplica-se ao estágio curricular obrigatório. As diretrizes
para o estágio não-obrigatório são apresentadas em regulamento específico.
Art. 4º – Os estágios curriculares do Curso de Graduação em Nutrição serão desenvolvidos
em três grandes áreas: Nutrição Social, Nutrição Clínica, Alimentação Coletiva, de forma integrada
com distribuição eqüitativa de carga horária, e estruturados em Estágio Integrado I e Estágio
Integrado II.

Parágrafo Único - Para efeito do presente regulamento entende-se por:
Atividade Prática Curricular, Componente da Formação Profissional, Ambiente Real de
Trabalho, Aspectos Humanos e Técnico-Profissional e Comprometimento Social, o mesmo que se
encontra expresso na Resolução CONSEPE nº 117/2009.
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CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 5° - Os estágios têm como objetivo oportunizar ao discente a realização de atividades
práticas em situações reais de trabalho, enquanto componente da formação profissional que envolve
o desenvolvimento tanto da competência técnico-científica quanto do compromisso político-social,
segundo os objetivos específicos de cada área de conhecimento.

Parágrafo Primeiro - Para a consecução do objetivo previsto neste artigo, o Estágio em
Nutrição Social deve buscar alcançar os seguintes objetivos específicos:

I.

Perceber a saúde como objeto interdisciplinar, no campo do conhecimento, e intersetorial no
campo da prática social;

II.

Perceber a saúde como qualidade de vida, resultante de um processo social que pressupõe
determinado pelo nível de acesso a bens e serviços sociais e econômicos;

III.

Conhecer a organização do sistema de saúde em Mato Grosso e do modelo assistencial em
Cuiabá;

IV.

Reconhecer a importância e o papel da atenção básica no sistema de saúde;

V.

Conhecer as articulações da unidade básica de saúde com os outros níveis de atenção à
saúde do SUS.

VI.

Conhecer as atribuições de uma equipe de saúde da família, a organização e o
funcionamento de uma unidade de saúde da família;

VII.

Conhecer o trabalho de planejamento, programação, controle e avaliação das ações de
saúde em Cuiabá;

VIII.

Conhecer as ações de saúde com atividades específicas de nutrição realizadas no sistema de
saúde;

IX.

Conhecer e participar do processo de construção da política de saúde no nível local;

X.

Identificar os principais problemas de saúde e nutrição da população/território do campo de
estágio;

XI.

Atuar com propostas de intervenção nos problemas de saúde e nutrição identificados;

XII.

Verificar o cumprimento da legislação de alimentos na manipulação e comercialização de
alimentos;

XIII.

Avaliar as condições de Segurança Alimentar e Nutricional da região de abrangência da
Estratégia de saúde da Família;

XIV.

Oportunizar ao discente a participação da realidade no campo profissional existente;

XV.

Oportunizar ao discente a vivência de situações reais de trabalho que lhe viabilizem a
integração dos conhecimentos teórico-práticos, através do contínuo processo de açãoreflexão-ação;
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XVI.

Possibilitar ao discente o trabalho em equipe multidisciplinar;

XVII.

Contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico do discente;

XVIII.

Possibilitar o desenvolvimento do comportamento ético;

XIX.

Contribuir com o campo de estágio na busca de alternativas de solução aos problemas que
se configuram na prática;

XX.

Viabilizar a articulação entre a universidade e as empresas ou comunidades para troca de
informações.

Parágrafo Segundo - Para a consecução do objetivo previsto neste artigo, o Estágio em
Nutrição Clínica deve buscar alcançar os seguintes objetivos específicos:

I.

Identificar as atividades desenvolvidas pelo nutricionista do serviço de saúde no atendimento
secundário, terciário no atendimento ambulatorial;

II.

Identificar as rotinas instituídas pelos serviços;

III.

Identificar a clientela atendida, seu perfil sócio-econômico cultural e problemas de saúde,
acesso aos alimentos;

IV.

Realizar a história clínica e nutricional do Indivíduo e anamnese alimentar;

V.

Avaliar o Estado Nutricional nos diferentes ciclos biológicos e estados patológicos;

VI.

Elaborar dietas de acordo com as necessidades nutricionais dos Indivíduos;

VII.

Estabelecer conduta dietética para a realização de exames que necessitam de condutas
dietéticas especiais;

VIII.

Monitorizar evoluções clínicas e nutricionais dos indivíduos atendidos;

IX.

Registras a história, conduta e avaliação nutricional dos usuários dos serviços;

X.

Prescrever orientação nutricional de acordo com o estado patológico e ciclo biológico do
indivíduo;

XI.

Discutir com a equipe de saúde os casos clínicos;

XII.

Supervisionar a distribuição das refeições e aceitabilidade da dieta;

XIII.

Aplicar conhecimentos de Técnica Dietética na elaboração de dietas.

XIV.

Identificar os programas preventivos a nível primário, secundário e terciário do Sistema de
Saúde

XV.

Orientar de maneira clara e objetiva os indivíduos e seus familiares sobre o tratamento
nutricional e a alta hospitalar;

XVI.

Oportunizar ao discente a participação da realidade no campo profissional existente;

XVII.

Oportunizar ao discente a vivência de situações reais de trabalho que lhe viabilizem a
integração dos conhecimentos teórico-práticos, através do contínuo processo de açãoreflexão-ação;

XVIII.

Possibilitar ao discente o trabalho em equipe multidisciplinar;

XIX.

Contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico do discente;

XX.

Possibilitar o desenvolvimento do comportamento ético;
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XXI.

Contribuir com o campo de estágio na busca de alternativas de solução aos problemas que
se configuram na prática;

XXII.

Viabilizar a articulação entre a universidade e as empresas ou comunidades para troca de
informações.

Parágrafo Terceiro - Para a consecução do objetivo previsto neste artigo, o Estágio em
Alimentação Coletiva deve buscar alcançar os seguintes objetivos específicos:

I.

Desenvolver as atividades práticas do nutricionista, aplicando os conteúdos teóricos
adquiridos nas disciplinas, Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição, I, II e III em
diferentes campos de estágio;

II.

Diagnosticar das atividades desenvolvidas na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN);

III.

Identificar das funções do Nutricionista na UAN;

IV.

Caracterizar das etapas de funcionamento de uma UAN e seus resultados;

V.

Caracterizar a clientela e as refeições servidas;

VI.

Avaliar tecnicamente as refeições oferecidas;

VII.

Identificar os procedimentos operacionais padrão na UAN;

VIII.

Identificar a operacionalização dos programas de alimentação e nutrição destinados a UAN;

IX.

Caracterizar o pessoal operacional que desenvolve atividades nas UAN – perfil sócio
econômico cultural, nível de capacitação para exercer as funções operacionais;

X.

Identificar os programas de saúde do trabalhador na instituição e a participação da UAN;

XI.

Identificar dos programas de preservação ambiental aplicados aos diferentes tipos de UAN;

XII.

Identificar de problemas existentes na UAN e propor medidas corretivas.

XIII.

Aplicar os conhecimentos de Técnica Dietética no preparo de alimentação coletiva.

XIV.

Oportunizar ao discente a participação da realidade no campo profissional existente;

XV.

Oportunizar ao discente a vivência de situações reais de trabalho que lhe viabilizem a
integração dos conhecimentos teórico-práticos, através do contínuo processo de açãoreflexão-ação;

XVI.

Possibilitar ao discente o trabalho em equipe multidisciplinar;

XVII.

Contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico do discente;

XVIII.

Possibilitar o desenvolvimento do comportamento ético;

XIX.

Contribuir com o campo de estágio na busca de alternativas de solução aos problemas que
se configuram na prática;

XX.

Viabilizar a articulação entre a universidade e as empresas ou comunidades para troca de
informações.

TÍTULO II
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DAS CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTÁGIOS

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 6º – A organização administrava do estágio estará sob a responsabilidade do Colegiado
do Curso de Graduação em Nutrição, com o apoio do Departamento de Alimentos e Nutrição como
órgão compatibilizador das diferentes decisões emanadas, e com apoio da Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação – PROEG, como órgão compatibilizador das decisões acadêmicas emanadas dos
departamentos.
Art. 7º – Caberá ao Colegiado de Curso a aprovação dos planos de estágio, bem como o
estabelecimento das condições de sua realização, tendo como base o Projeto Político-Pedagógico do
Curso de Graduação em Nutrição.
Art. 8º – Haverá um Coordenador para cada estágio que terá como função compatibilizar a
política, a organização e o desenvolvimento das atividades e elaborar diretrizes necessárias à sua
execução.
Parágrafo Único – Serão atribuições do coordenador:

I.

Fazer levantamento do número de estagiários ao final de cada semestre em função da
programação do estágio na matrícula;

II.

Entrar em contato com as instituições/unidades ofertantes do estágio, para análise das
condições dos campos, tendo em vista a celebração de convênios ou acordos;

III.

Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes ao estágio,
em conjunto com os demais professores supervisores, técnicos nutricionistas, preceptores e
chefias envolvidas no processo;

IV.

Elaborar a escala dos docentes supervisores de acordo com os Planos Individuais de
Atividades (PIA) aprovados pelo colegiado de departamento e homologados pelo conselho;

V.

Elaborar ou Pré-elaborar os critérios específicos para a realização das atividades do estágio;

VI.

Orientar e supervisionar os discentes da área e ou campo de estágio quando for o caso;

VII.

Organizar o encaminhamento de estagiários e a distribuição das turmas e subturmas, junto
com os supervisores, técnicos nutricionistas e chefias envolvidas;

VIII.

Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução do estágio com segurança e
aproveitamento;

IX.

Organizar e manter atualizado um sistema de documentação, cadastramento dos diferentes
tipos de estágios, campos envolvidos e número de estagiários de cada semestre;
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X.

Realizar reuniões regulares com professores supervisores e técnicos nutricionistas envolvidos
com o estágio para discussão das questões relativas ao desenvolvimento satisfatório do
estágio;

XI.

Apresentar relatório de avaliação do estágio, ao final do período letivo, visando avaliar a sua
dinâmica e validade em função da formação profissional, envolvendo aspectos curriculares e
metodológicos;

CAPÍTULO II
DO CAMPO DE ESTÁGIO
Art. 9º – Os estágios obrigatórios do Curso de Graduação em Nutrição ocorrerão em locais
que possibilitem a vivência real de trabalho do profissional nutricionista.
Parágrafo Primeiro – São considerados como campos de estágio os locais que fazem parte
da estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso, quais sejam: Hospital Universitário Júlio
Muller, Restaurante Universitário, bem como órgãos e instituições de saúde de caráter público,
privado ou beneficente, instituições / unidades do Sistema Único de Saúde do Estado e / ou Município
e empresas de caráter privado.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS LEGAIS
Art. 10º – Os estágios obrigatórios quando realizados fora da jurisdição da Universidade
deverão estar apoiados em instrumentos jurídicos legais celebrados entre a Universidade Federal de
Mato Grosso e o campo cedente de estágio onde deverão estar acordadas todas as condições de
sua viabilização, observando-se as condições descritas na Resolução CONSEPE N° 117/2009.
Parágrafo Primeiro – A realização do estágio por parte do discente, não acarretará vínculo
empregatício de qualquer natureza, mesmo que receba bolsa ou outra forma de contraprestação
paga pela empresa ou instituição concedente de estágio (Lei nº. 11.788/2008).
Parágrafo Segundo – O termo de compromisso perderá seus efeitos caso haja constatação
de desobediência e transgressão a esta norma e à legislação federal que trata do assunto por
qualquer uma das partes envolvidas.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA
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CAPÍTULO I
DA MATRÍCULA E DURAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 11 – Para cursar o estágio obrigatório o discente deverá estar regularmente matriculado
na disciplina e ter sido aprovado nas séries anteriores.

Parágrafo Único – A matrícula é semestral, conforme calendário acadêmico, com
possibilidade de trancamento da mesma.
Art. 12 – Os estágios obrigatórios estão inseridos no 9º e 10º semestres, como Estágio
Integrado I e Estágio Integrado II, com carga horária de 270 horas para cada uma das grandes áreas:
Nutrição Social, Alimentação Coletiva e Nutrição Clínica, totalizando 810 horas.
Art. 13 – Não será concedido regime de exercício domiciliar por tratar-se de disciplina de
modalidade eminentemente prática, que exige acompanhamento, além de orientação individual do
professor e presença física do discente.
Art. 14 – Em casos excepcionais, os estágios obrigatórios poderão ocorrer no período de
férias obedecendo aos requisitos estabelecidos neste regulamento. O discente que se candidatar ao
referido estágio deverá formalizar sua inscrição junto ao Colegiado de Curso até 30 (trinta) dias antes
do término do semestre letivo.
Parágrafo Único – Para realização do estágio a que se refere no artigo 14 o coordenador de
estágio deverá encaminhar um plano de atividades, incluindo a anuência das partes envolvidas para
a realização do mesmo.

CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 15º – A programação para realização dos estágios obrigatórios será elaborada pelo
coordenador juntamente com os professores supervisores e com a colaboração dos preceptores dos
locais de estágio, considerando o número de discentes matriculados, locais para realização,
condições reais para desenvolvimento das atividades acadêmicas, período de realização, calendário
acadêmico institucional, distribuição de turmas e subturmas por supervisor, revezamento de
subturmas, carga horária a ser cumprida pelo discente.
Art. 16 – Os discentes matriculados no Estágio Integrado I serão distribuídos em subturmas
de no máximo cinco discentes nos diversos campos de estágio. No Estágio Integrado II esta divisão
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em subturmas será de acordo com a exigência de cada campo ofertante dependendo de sua
estrutura.

CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO
Art. 17 – Entende-se por supervisão a orientação e o acompanhamento obrigatório do
discente nas diferentes atividades realizadas em locais de estágio, visando favorecer o
desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos do discente.
Art. 18 – A modalidade de supervisão do estágio será do tipo direta e a supervisão dos
estágios do curso de nutrição ficará a cargo dos professores que ministram aula no curso e pelos
preceptores em cada campo de estágio.
Parágrafo primeiro – A supervisão direta caracteriza-se pelo acompanhamento do
estagiário, por docentes ou pelos preceptores, por meio da observação contínua das atividades
desenvolvidas, no decorrer de todo o processo de ensino aprendizagem (Resolução CONSEPE nº
018/86).
Parágrafo segundo – Os docentes supervisores terão as seguintes atribuições:

I.

Coordenar as atividades pedagógicas e técnicas dos estagiários;

II.

Orientar/avaliar o estudante na solução de possíveis problemas técnico-profissionais e/ou
relativos a atitudes que possam surgir no decorrer do estágio;

III.

Garantir o cumprimento do programa de estágio em seu campo de atuação, através do
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem;

IV.

Manter contato permanente com o preceptor para que o estágio se desenvolva de acordo
com a programação estabelecida.

V.

Verificar a integração entre atividades desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos durante
o curso;

VI.

Informar ao coordenador de estágio a não integração dos saberes teórico-práticos.
Art. 19 – São denominados preceptores os profissionais nutricionistas que desempenham

suas funções nos diferentes locais de estágios, tendo como atribuições a supervisão, a orientação e o
acompanhamento do desempenho dos discentes, devendo contribuir para a formação e
aperfeiçoamento técnico-científico do estudante, obedecendo aos princípios éticos que norteiam o
exercício profissional (Art. 3º da Resolução CFN Nº. 418/2008).
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Parágrafo Primeiro – Os preceptores juntamente com o professor supervisor, deverão
obedecer toda a programação do estágio.
Art. 20 – Caberá a concedente indicar o preceptor, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso, para orientar e supervisionar o estagiário.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 21 – Os estagiários serão avaliados de forma contínua e sistemática ao longo do
processo de ensino-aprendizagem envolvendo a análise do conhecimento técnico-científico, de
atitude e da prática profissional através de instrumentos elaborados pelo coordenador e supervisores
de estágio, contidos no Plano de Ensino de cada semestre letivo, aprovado pelo Colegiado de Curso.
Parágrafo Primeiro – O coordenador do estágio apresentará, no início do período letivo os
critérios gerais de avaliação especificados no Plano de Ensino do Estágio Integrado respeitando o
disposto nos artigos de 24 a 27 da Resolução CONSEPE Nº 117/2009.
Parágrafo Segundo – A participação do preceptor na avaliação do discente dar-se-á por
meio de avaliação do desempenho do discente e do relatório final de atividades.
Art. 22 – Por se tratar de uma disciplina eminentemente prática não cabe a realização de
exame final, bem como segunda época sendo adotada a média cinco (5,0) e 75% de freqüência
mínima para a aprovação nos estágios.

TÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO

CAPÍTULO I
DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO E PENALIDADES
Art. 23 – O estagiário deverá zelar pela pontualidade, sendo permitida tolerância de 15
minutos em caso de atrasos. Deverá assinar a ficha de controle de frequência diariamente e obter a
assinatura do professor supervisor ou preceptor.
Art. 24 – Havendo necessidade de chegada ou saída fora do horário regular do estágio, o
estagiário deverá informar com antecedência mínima de 5 dias o professor supervisor ou preceptor
explicitando o motivo que justifique a solicitação.
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Art. 25 – São deveres do estagiário
I.

Apresentar-se no local de estágio com roupa adequada usando jaleco de cor branca e
identificação em todas as dependências da Concedente.

II.

Cumprir fielmente o Plano de Trabalho e o acordo firmado no Termo de Compromisso.

III.

Cumprir as normas internas da Concedente e, em especial, aquelas pertinentes à ética
profissional.

IV.

Zelar pela pontualidade e assiduidade.
Art. 26 – Diante do descumprimento das normas, ficará o estagiário sujeito a sanção

disciplinar,conforme art. 6º da Resolução CONSUNI 004/79:

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO ÚNICO
DOS AGENTES DE INTERAÇÃO E SEGURO DE ACIDENTES
Art. 27 – A Universidade poderá, através de convênio, celebrado por meio de instrumento
jurídico adequado, delegar aos agentes de integração, as seguintes atribuições relativas ao estágio:
I - Identificar para a instituição de ensino as oportunidades de estágio, junto às pessoas jurídicas de
direito público e privado;
II - Intermediar nos casos em que o Colegiado de Curso julgar oportuno o ajuste das condições de
estágio com as instituições cedentes de campos de estágio;
III - Co-participar, com a instituição de ensino, no esforço de captação do recurso para viabilizá-lo,
efetuando o pagamento de bolsas, quando for o caso;
IV - Contratar seguro de acidentes pessoais sobre a pessoa do discente, cobrindo o período de
realização do estágio;
V - Prestar assistência jurídica ao estagiário em caso de acidente decorrente do estágio.
Art. 28 – A pessoa do estagiário ficará coberta, obrigatoriamente, contra riscos de acidentes
pessoais, durante o período do estágio, quer pela UFMT, quer pela imediação dos agentes de
integração, quando for o caso.
Art. 29 – Os casos omissos do presente regulamento, serão resolvidos pelos Colegiado de
Curso e Conselho da Faculdade de Nutrição – FANUT e quando for o caso, pela Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação – PROEG.
Art. 30 – Esta regulamentação entrará em vigor na data de sua aprovação nas instâncias
competentes, revogando-se as disposições em contrário.
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225

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

10. Resolução Nº. 117/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal
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ANEXO II
REGULAMENTO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO

CAPÍTULO I

Das disposições gerais

Art. 1º O Trabalho de Graduação do Curso de Graduação em Nutrição é componente curricular
obrigatório, com carga horária de 48 horas, distribuídos em TGI no 8º, TGII no 9º e TGIII no 10º
semestre cumpridas com atividades presenciais e não presenciais, e será oferecido pelo
Departamento de Alimentos e Nutrição.

Parágrafo Único. O Trabalho de Graduação I (TGI) realizado no 8º semestre, corresponde ao
planejamento do Trabalho finalizando com a apresentação do projeto de pesquisa; O TGII realizado
no 9º semestre corresponde a execução do projeto e o TG III no 10º semestre a conclusão com
apresentação final para Banca Examinadora.

Art. 2º O Trabalho de Graduação (TG) será proposto e desenvolvido de modo a referendar,
aprofundar, enriquecer, recriar e avançar as formações científicas e acadêmicas que estão
representadas no currículo do Curso de Graduação em Nutrição.

Art. 3º O Trabalho de Graduação deve ter um caráter técnico- científico podendo ser estudo
bibliográfico e/ou pesquisa de campo, versado sobre um tema acadêmico e profissionalmente
relevante, em qualquer área do conhecimento da Nutrição, devendo ser individual.

Parágrafo Único. Esse Trabalho poderá ser realizado por meio de estudos e projetos, ações
desenvolvidas na condição de programas de treinamento, monitorias, orientação tutorial, iniciação
científica e atividades de extensão, apresentados de acordo com os critérios estabelecidos nesse
regulamento.

Art. 4º. O planejamento e execução do Trabalho de Graduação serão norteados pelo Professor
Orientador.

Art. 5º. O Trabalho de Graduação final, caracterizado na TGIII, deverá ser apresentado a uma banca
examinadora.

CAPÍTULO II
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Dos Objetivos e Finalidades do Trabalho de Graduação

Art. 6º O Trabalho de Graduação tem por objetivo geral propiciar aos alunos do Curso de Graduação
em Nutrição, a aplicação do método científico como parte da formação profissional, estimulando a
produção científica e o aprimoramento de sua capacidade de interpretação e crítica.

Art. 7º São objetivos específicos do Trabalho de Graduação:

I. Proporcionar ao aluno, através de orientação teórico-metodológica, a oportunidade de
desenvolver um trabalho de natureza acadêmico profissional, que permita
articulação entre conhecimentos da Ciência da Nutrição adquiridos na seqüência
curricular, e o encaminhamento de soluções para temas e questões relevantes à
profissão, tanto acadêmicas como sociais;

II. Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o desenvolvimento
de competências pessoais e para a formação permanente.

III. Desenvolver habilidades para elaborar e executar projetos e programas em
Alimentação e Nutrição;

IV.

Estimular a produção técnico-científica e a capacidade de interpretação crítica na
área da Ciência da Alimentação e Nutrição.

Art. 8º São finalidades desse componente curricular:

I. Contribuir para a formação do Profissional reflexivo e que possa pautar a sua atuação
a partir de uma abordagem que considere a alimentação e a nutrição dentro de
uma visão integral do indivíduo, utilizando como instrumento as competências
desenvolvidas e adquiridas durante a sua formação acadêmica.

II. Atender às Diretrizes Curriculares estabelecidas para o Curso de Nutrição (Resolução
CNE/CES Nº5, de 7 de novembro de 2001).

CAPÍTULO III

Das Atribuições

SEÇÃO I
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Da Coordenação do Trabalho de Graduação

Art. 9º A coordenação do Trabalho de Graduação será realizada por um Docente em efetivo exercício
lotado no Departamento de Alimentos e Nutrição.

Art. 10º São atribuições do Coordenador de Trabalho de Graduação:

I. Acompanhar, com os orientadores, a condução das atividades relacionadas ao TG;

II. Programar, com a colaboração dos orientadores, a apresentação pública do TG, sob
forma de seminário;

III. Organizar, juntamente com os orientadores, a lista de nomes indicados para
composição das bancas examinadoras para avaliação final dos Trabalhos;

IV. Organizar eventos voltados para a divulgação dos Trabalhos;

V. Organizar junto com os orientadores publicação dos Trabalhos em Coletânea;

VI. Encaminhar a versão final do TG à Biblioteca da UFMT;.

SEÇÃO II

Do Professor Orientador

Art. 11 O Trabalho de Graduação deve ser desenvolvido sob a orientação de professores de
departamentos ofertantes de disciplinas que integram o curso de graduação em Nutrição.

Parágrafo Único. Serão aceitos co-orientadores, docentes de outras unidades acadêmicas da
Universidade Federal de Mato Grosso, bem como de outras Instituições, desde que devidamente
justificado e aprovado pelo Colegiado de Curso de Nutrição.

Art. 12 Por ocasião do planejamento acadêmico, o Departamento deverá informar o número e a
relação de professores orientadores por áreas temáticas ao Colegiado de Curso, que definirá o
número de vagas por docente.

Parágrafo Único. No semestre, o número máximo de estudantes por orientador será de 3 alunos.
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Art. 13 O Professor Orientador terá as seguintes atribuições:

I. Conhecer e respeitar as determinações deste regulamento;

II. Assessorar o aluno na proposição do Trabalho de Graduação em conformidade com
as normas deste Regulamento;

III. Disponibilizar horário para atendimento ao orientando;

IV. Orientar o acadêmico na elaboração do Plano de Trabalho referente ao TGI e aproválo em conjunto com o Professor Coordenador do TG;

V. Orientar e acompanhar as atividades do acadêmico, durante o período de realização
do TG;

VI. Orientar o acadêmico quanto às normas éticas, em especial na pesquisa envolvendo
seres humanos e no encaminhamento dos projetos desse tipo ao Comitê de Ética
na Pesquisa (CEP).

VII. Manter contato periódico com o Professor Coordenador de TG, comunicando fatos
relacionados ao desenvolvimento do trabalho;

VIII. Participar

ativamente

do

processo

ensino/aprendizagem

do

acadêmico,

coresponsabilizando-se pelas orientações e avaliações;

IX. Participar das reuniões promovidas pelo Coordenador de Curso e pelo Professor
Coordenador;

X. Participar direta ou indiretamente na organização de eventos relacionados ao TG;

XI. Cumprir as horas-atividades previstas para a orientação ou acompanhamento de TG;

XII. Entregar documentos, relatório das atividades desenvolvidas e avaliações no final do
semestre para o Professor de TG.

XIII. Avaliar o trabalho de seu orientando, integrando a banca examinadora com dois
outros professores e/ou técnicos do ensino superior;
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XIV. Indicar junto com o Coordenador da disciplina os membros para integrar bancas
examinadoras.

Art. 14 A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Graduação é integralmente do aluno, o
que não exime o orientador de desempenhar adequadamente, as atribuições decorrentes de sua
atividade de orientação, observadas as normas definidas neste Regulamento.

Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto nos artigos referentes aos deveres dos alunos
orientandos até 60 dias antes da entrega da versão final para banca autoriza o orientador a desligarse dos encargos de orientação, através de comunicação oficial à Coordenação dos Trabalhos de
Graduação e ao Colegiado de Curso.

SEÇÃO III

Do Acadêmico Orientando

Art. 15 É considerado orientando o acadêmico regularmente matriculado na disciplina Trabalho de
Graduação I, II e III do curso de Graduação em Nutrição.

Art. 16 São obrigações do acadêmico orientando:
I. Conhecer e respeitar as determinações deste regulamento;

II. Apresentar ao Professor Orientador o projeto e todo o material de acompanhamento e
o trabalho final nos prazos estabelecidos;

III. Comunicar ao Professor Orientador situações que ocorram durante o processo de TG
e que necessitem de sua interferência para salvaguardar a qualidade do processo
de ensino / aprendizagem;

IV. Cumprir com assiduidade o cronograma descrito no plano de trabalho da disciplina;

V. Desenvolver as atividades de TG observando procedimentos éticos e morais;

VI. Observar as normas éticas vigentes, em especial nas pesquisas envolvendo seres
humanos, cujos projetos devem ser encaminhados para avaliação pelo Comitê de
Ética na Pesquisa (CEP).
VII. Participar das reuniões com o Professor Orientador de TG e das orientações em
grupo com o Professor da disciplina de TG no dia e horário previamente definidos;
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VIII. Entregar ao Professor Coordenador da disciplina Elaboração de TG III 03 (três) vias
do trabalho final encadernadas em espiral, para avaliação em Banca Examinadora,
30 (trinta) dias antes da data de apresentação final;

IX. Submeter-se aos processos de avaliação estabelecidos neste Regulamento;

X. Efetuar as correções sugeridas pela Banca Examinadora e entregar, no mínimo,
01(uma) via da versão final do trabalho e 01 (uma) via em meio digital nos prazos
estabelecidos.

CAPÍTULO IV

Da Apresentação do Trabalho de Graduação

Art. 17 O Trabalho de Graduação deverá ser apresentado em duas etapas; ao final da disciplina TGI
no 8º semestre sob a forma de Seminários; e ao final da disciplina TGIII em seção pública, perante
Banca Examinadora.

Parágrafo Único. A organização desses eventos ficará sob responsabilidade o Coordenador da
disciplina, que apresentará ao Colegiado de Curso o cronograma das atividades que deverão constar
em calendário acadêmico, proporcionando a oportunidade de participação de alunos matriculados em
outros períodos acadêmicos.

Art. 18 O TG após concluído e tendo obtido consentimento do Professor Orientador, deverá ser
entregue ao Professor Coordenador da disciplina TG, para sua avaliação e posterior encaminhamento
para avaliação final, em seção pública, perante uma Banca Examinadora.

§ 1º No caso de não-aprovação do TG pelo orientador, o acadêmico poderá solicitar ao Coordenador
do Curso e ao Professor Coordenador da disciplina a composição de Banca Examinadora, assumindo
a responsabilidade pelo trabalho apresentado;

§ 2º No caso previsto no parágrafo anterior, o orientador poderá optar por não participar da Banca
Examinadora devendo ser substituído pelo Coordenador da disciplina de Trabalho de Graduação.

Art. 19 A Banca Examinadora será constituída pelo Professor Orientador do Trabalho e por dois
outros membros, após encaminhamento do Coordenador de Trabalho de Graduação e aprovado pelo
Colegiado de Curso.
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Parágrafo Único. O Presidente da Banca Examinadora será o Professor Orientador do TG avaliado.

Art. 20 O Coordenador do Curso divulgará, por meio de edital, em acordo com Coordenador da
disciplina, o cronograma de Apresentação dos TG, com ampla divulgação e antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas, em que constará, para cada TG:

a. Nome do acadêmico;
b. Título do TG;
c.Os nomes dos membros da Banca Examinadora;
d. Local, data e horário da defesa.

Art. 21 As alterações nas datas estabelecidas no calendário de defesa somente ocorrerão por
motivos justificados, mediante requerimento formal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas anteriores
à apresentação, após parecer favorável do Coordenador da Disciplina de TG.
.
Art. 22 O TG deverá ser entregue em 3 (três) cópias, em espiral, ao Coordenador da Disciplina,
sendo que este distribuirá aos membros da Banca Examinadora, para avaliação preliminar antes da
apresentação do mesmo.

Parágrafo Único. Os membros da Banca Examinadora deverão receber o TG a ser avaliado com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da apresentação, tendo o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da data de sua designação e da entrega dos trabalhos, para a respectiva avaliação preliminar.

Art. 23 A Banca Examinadora após constituída e, por maioria, poderá sugerir, a qualquer momento,
ao acadêmico, até mesmo antes de sua apresentação, a reformulação do seu TG, adiando a
avaliação final

Art. 24 A apresentação do trabalho pelo acadêmico deve ocorrer no tempo máximo de 30 (trinta)
minutos, ocasião em que serão avaliados: a qualidade técnica do trabalho apresentado, o domínio do
conteúdo, a qualidade da exposição oral e a clareza e coerência dos objetivos de pesquisa,
problemática, métodos, formas de intervenção, referencial teórico e bibliografia.

Parágrafo Único. Os 30 (trinta) minutos serão destinados à apresentação sem interrupções, sendo a
argüição e questionamentos, após esse prazo, restritos aos membros da banca.

Art. 25 A atribuição de notas dá-se após o encerramento da etapa de argüição, obedecendo aos
sistemas de notas individuais por examinador, levando em consideração o texto escrito, a exposição
oral e a defesa na argüição pela Banca Examinadora;
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§ 1º O instrumento de avaliação do artigo anterior deverá ser elaborado pelo Coordenador da
disciplina e aprovado

pelo Colegiado de Curso, que o fará divulgar sempre no inicio de cada

semestre letivo.

§ 2º A avaliação final, assinada por todos os membros da Banca Examinadora, dever ser registrada
no livro de atas respectivo e, em caso de aprovação nas cópias do Trabalho de Graduação.

CAPÍTULO V

Do Acompanhamento e Avaliação do TG

Art. 26 A avaliação do acadêmico ocorrerá de forma contínua, permanente e progressiva durante
todo o processo de TG.

Art. 27 Para as disciplina TG I o Professor Orientador irá avaliar o acadêmico, atribuindo uma nota de
0 (zero) a 10 (dez), conforme critérios definidos no Apêndice A, e apresentação do Seminário, sendo
essa a nota final da disciplina.

Art. 28 Para as disciplina TG II o Professor Orientador irá avaliar o acadêmico, atribuindo uma nota
de 0 (zero) a 10 (dez), conforme critérios definidos no Apêndice A, sendo essa a nota final da
disciplina.
Art. 29 Para a disciplina TGIII além dos critérios de Avaliação pelo Professor Orientador (Apêndice
A) serão considerados os resultados da Banca Examinadora, de acordo com os

critérios

estabelecidos pelo Colegiado de Curso divulgados no inicio do semestre letivo.

Art. 30 Para aprovação nas disciplina TG I, II e III, as quais não esta previsto exame final, o
acadêmico deverá ter

freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas orientações

individuais e nota mínima 7,0 (sete) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).

Parágrafo Único. Os acadêmicos com freqüência regulamentar, cuja nota final esteja entre 5,0
(cinco) e 6,9 (seis vírgula nove), terão oportunidade de uma segunda apresentação, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias.

Art. 31 A nota final somente poderá ser encaminhada para registro na Secretaria Acadêmica após a
entrega final do TG, com as devidas correções, ao professor da disciplina.

Art. 32 O aluno que não entregar o TG ou que não se apresentar para realizar sua defesa oral, sem
motivo justificado na forma da legislação em vigor, está automaticamente reprovado.
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§ 1º Se reprovado, fica a critério do acadêmico continuar ou não com o mesmo tema de TG e com o
mesmo orientador.

CAPÍTULO VI

Da Entrega Final do TG

Art. 33 Após efetuar as correções sugeridas pela Banca Examinadora, o acadêmico deverá entregar,
ao Professor Coordenador da Disciplina, no mínimo, 02 (duas) vias da versão final do trabalho
encadernado e 01 (uma) via em meio digital (CD-ROM ou DVD), em um único arquivo do tipo .pdf
(Portable Document Format).

Art. 34 A entrega da versão definitiva do TG é requisito para aprovação e deve ser efetuada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação do mesmo e no mínimo 15 dias úteis de
antecedência em relação à data marcada para colação de grau de seu autor.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Gerais

Art. 35 Quando o TG envolver instituição externa à UFMT, deverá ser firmado termo de compromisso
próprio, definindo as atribuições, direitos e deveres das partes envolvidas, inclusive a autorização da
divulgação do nome da instituição na publicação do trabalho.

Art. 36 Poderão ser disponibilizados meios alternativos para acompanhamento e avaliação de
acadêmicos que desenvolvem o TG fora da localidade onde o acadêmico estiver matriculado, a
critério do Coordenador da disciplina Elaboração de TG e do Coordenador do Curso.

Art. 37 Compete ao Colegiado de Curso de Nutrição analisar os recursos das avaliações finais

Art. 38 A Coordenação e o Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição poderão estabelecer
normas operacionais complementares para as atividades de TG e alterar este Regulamento.

Art.39 Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Coordenador do Curso e pelo
Professor Coordenador da disciplina de TG.
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APÊNDICE A
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TG PELO PROFESSOR ORIENTADOR

Nome do(a) Acadêmico(a): _________________________________________
Título do TG____________________________________________________
Período de Realização do TG: _____/_____/_____ a _____ /_____/_____
OBS: A avaliação do(a) acadêmico(a) será expressa pela média aritmética das avaliações atribuídas
a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um conceito numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).

ASPECTOS AVALIADOS NOTA
1. Projeto: Coerência entre Tema, problema, justificativa, objetivos e metodologia para
desenvolvimento do TG.
2. Interesse: Busca de dados/informações e fundamentações para o desenvolvimento do TG;
3. Assiduidade: Comparecimento às reuniões de orientação e atividades programadas.
4. Planejamento: Cumprimento do cronograma de atividades e de prazos.
5. Apresentação: Disposição da apresentação do TG;
6. Clareza: inteligibilidade do texto apresentado.
7. Criatividade: Contribuições das idéias e sugestões para inovações e/ou implementações.
8. Conhecimento: Domínio do conteúdo apresentado.
9. Resultados: Claramente descritos, fundamentados e discutidos, com ordenação lógica das idéias
e análises pertinentes ao problema e objetivos delimitados.
10. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes.
MÉDIA:
COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES:

______________, ____ de _____________ de ______
_________________________________________
Professor(a) Orientador(a)
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ANEXO III
REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art.1º - O presente regulamento tem por finalidade definir as Atividades Complementares para o
Curso de Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Nutrição – Resolução CNE/CES Nº 5, DE 7 DE
NOVEMBRO DE 2001.

Art. 2º - As Atividades Complementares referentes ao artigo 1º têm por finalidade propiciar ao
estudante a aquisição de experiências diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro,
buscando interação teoria-prática contemplando a especificidade do curso, a continuidade da
respectiva formação acadêmica e o estímulo aos estudos de Pós- Graduação.

Art.3º- As atividades Complementares devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de
habilidades, conhecimentos e competências do acadêmico, inclusive as adquiridas fora do
ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,
opcionais, interdisciplinares de permanente contextualização e atualização, especialmente com o
mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.

Art. 4º - As Atividades Complementares caracterizam-se como acadêmico-científico-culturais
distribuídas entre atividades de ensino, atividades de pesquisa, de extensão e aprimoramento
profissional, de representação e culturais.

Art. 5º - A carga horária de Atividades Complementares deverá ser de 100 horas e cumpridas
durante o período de integralização do curso.

Parágrafo único- O aproveitamento de carga horária das Atividades Complementares se dará
conforme o quadro de equivalência (ANEXO 1)

Art. 6º- As Atividades Complementares devem ser realizadas em horários distintos dos
estabelecidos na grade horária do Curso de Nutrição.

Art. 7° - A avaliação das atividades realizadas pelos discentes será de responsabilidade do
Coordenador de Atividades Complementares.

Art. 8° - O Coordenador de Atividades Complementares será um docente indicado pelo Colegiado
de Curso de Graduação em Nutrição.
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Art. 9° - São atribuições do Coordenador de Atividades Complementares:

I.

Divulgar para os acadêmicos as Atividades Complementares promovidas pela UFMT e/ou
outras Instituições;

II.

Propiciar ao acadêmico acesso às informações necessárias para o desenvolvimento de
Atividades Complementares;

III.

Receber, avaliar, validar e computar a carga horária das Atividades Complementares
realizadas pelos discentes;

IV.

Encaminhar, anualmente, o cômputo da carga horária cumprida pelo discente para
homologação pelo Colegiado de Curso;

V.

Providenciar a confecção, manutenção e arquivamento da documentação pertinente às
Atividades Complementares;

VI.

Solicitar alterações neste regulamento, quando necessário;

VII.

Cumprir e fazer cumprir esse regulamento.

Art. 10 - O acadêmico do Curso de Nutrição, devidamente matriculado, deverá:

I.

Cumprir a carga horária total das Atividades Complementares;

II.

Buscar orientações na Coordenação para realização das Atividades Complementares;

III.

Protocolar o pedido de validação mediante apresentação de relatórios (ANEXO II),
declarações e/ou comprovações das Atividades Complementares realizadas por meio de
protocolo junto a Secretaria da Coordenação de Curso, conforme calendário definido pelo
Colegiado de Curso;

IV.

Solicitar a validação de suas atividades somente após cumprimento da carga horária total.

Parágrafo único - As Atividades Complementares apresentadas pelo acadêmico estarão sujeitas a
análise e aprovação do Colegiado de Curso, que após homologação, encaminhará ao órgão
competente da UFMT para registro no seu histórico escolar.

Art.11 - O Colegiado de Curso fixará o Calendário para o processo de análise de aproveitamento
de Atividades Complementares.

Art. 12 - A homologação da carga horária de Atividades Complementares pelo Colegiado de Curso
se dará mediante a análise de documentação encaminhada pelo Coordenador de Atividades
Complementares, mediante análise da ficha síntese de registro das Atividades Complementares
com respectivos comprovantes.
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Parágrafo Primeiro – Os comprovantes das Atividades Complementares devem ser cópias
autenticadas ou cópias simples, desde que apresentados os originais para autenticação junto a
Secretaria da Coordenação de Curso de Nutrição. Na falta de certificados o aluno deverá
apresentar Declaração conforme anexo IV, em papel timbrado da Instituição ou órgão promotor,
constando o nome do evento/atividade, o local e período de realização, a carga horária, o resumo
das atividades, assinado pelo responsável pelo evento, com carimbo.

Art. 13 - O Quadro de Atividades Complementares poderá ser alterado a qualquer tempo, tendo
como referência o Art. 2º deste regulamento, com aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 14 - Os Acadêmicos que ingressarem no Curso de Graduação em Nutrição da UFMT, por meio
de transferência ou aproveitamento de estudos ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária de
atividades complementares, podendo solicitar ao Colegiado de Curso o cômputo da carga horária
atribuída pela Instituição de origem, observada os seguintes incisos:
I.

As atividades complementares realizadas na instituição /curso de origem devem ser
compatíveis com as estabelecidas neste regulamento;

II.

A carga horária atribuída pela Instituição de Origem não poderá ser superior a conferida
nesse regulamento.

Art. 15 - Os alunos amparados por leis específicas, ingressados no curso por convênios nacionais
ou internacionais, bem como os portadores de afecções indicadas na legislação especial, têm
obrigatoriedade da realização das Atividades Complementares disciplinadas nos termos legais.
Art. 16 – O não cumprimento da carga horária total pertinente as Atividades Complementares até o
último período do Curso, implicará em impedimento de colação de grau.

Disposições Gerais.

Art. 17 -

Situações e casos não mencionados nesse Regulamento deverão ser tratados

considerando os encaminhamentos do Coordenador de Atividades Complementares ao Colegiado
de Curso de Nutrição, com antecedência necessária para que não haja prejuízo na formação
acadêmica.

Art. 18 - Esse Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso de
Nutrição.
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APÊNDICE A
Quadro 9 - Pontuação das Atividades Complementares
Categoria
ATIVIDADES DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO

ATIVIDADES DE
APERFEIÇOAMENTO

Atividade
Mobilidade acadêmica Nacional.

Máximo de horas
30h/ano

Mobilidade Internacional.

50h/ano

Participação em projeto de pesquisa,
registrado como Iniciação Científica.

50 h/ano

Participação em projeto de pesquisa,
submetido e aprovado pela Pró-Reitoria de
Pesquisa.

30h/ano

Participação em Programas ou Projetos de
Extensão
e/ou
PET,
devidamente
registrados na UFMT.

50h

Participação em cursos de extensão,
relativos á área de saúde, alimentação e
nutrição.
Participação em atividade de extensão
relacionado com a área saúde, alimentação
e nutrição.
Trabalhos publicados em revistas científicas
indexadas.
Trabalhos publicados em revistas não
indexadas.
Participação em atividades de monitoria
devidamente registrada na UFMT;
Participação de atividades em Organizações
Não Governamentais;
Participação como ouvinte em congressos,
seminários, simpósios e demais eventos não
relacionados com a Área da Saúde ,
Alimentação e Nutrição.
Participação como ouvinte em congressos,
seminários, simpósios, jornadas e encontros
regionais relacionados com a Área da
Saúde, Alimentação e Nutrição.
Resumos publicados em anais impresso
e/ou cd
Participação como apresentador de trabalho
em congressos, seminários, simpósios,
jornadas e encontros regionais relacionados
com a Área da Saúde, Alimentação e
Nutrição.

50% da carga horária

Pôster
Apresentação oral
Participação
como
ouvinte
em
congressos,seminários, simpósios, jornadas
e encontros nacionais relacionados com a
Área da Saúde, Alimentação e Nutrição.

10h/pôster
20h/apresentação
15h/evento

50% da carga horária

15h/por trabalho
5h/por trabalho
20h/por semestre
5h/participação
5h/evento

10 h/evento

10h/resumo

Continua....
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Quadro 9 - Pontuação das Atividades Complementares

Continuação
Categoria
ATIVIDADES DE
APERFEIÇOAMENTO

Atividade
Participação como apresentador de trabalho
em congressos, seminários, simpósios,
jornadas e encontros nacionais relacionados
com a Área da Saúde, Alimentação e
Nutrição.
Pôster
Apresentação oral
Defesas assistidas nos curso de Pós
Graduação e Graduação, relativas à própria
área ou áreas afins do Curso de Nutrição;
Participação como ouvinte em congressos,
seminários, simpósios, jornadas e encontros
internacionais relacionados com a Área da
Saúde, Alimentação e Nutrição.
Participação como apresentador de trabalho
em congressos, seminários, simpósios,
jornadas
e
encontros
internacionais
relacionados com a Área da Saúde,
Alimentação e Nutrição.
Pôster
Apresentação oral

CULTURA E ESPORTE

REPRESENTAÇÕES

Máximo de horas

Cursos relacionados com a Área da Nutrição
e áreas afins
Participação como ouvinte em palestras
relacionadas com a Área da Saúde
Alimentação e Nutrição.
Participação efetiva em reuniões científicas,
ligas ou grupos de estudos, cadastrados na
UFMT, sob orientação de professores.
Participação em atividades de promoção
e/ou divulgação da atuação do profissional
nutricionista junto à comunidade em geral.
Realização de trabalho voluntário, de acordo
com legislação vigente.
Participação
efetiva
em
associações
comunitárias;
Participação de documentários na área de
sua formação;
Cursar com aprovação disciplina em outro
curso de graduação na UFMT (mínimo de 36
horas) exceto como aluno regularmente
matriculado
Atividades relativas ao aprimoramento
cultural do aluno no âmbito das artes
plásticas, cênicas ou musicais.
Participação do aluno em atividades
esportivas na UFMT.
Aprovação Curso de Idiomas registrado.
Membro efetivo da Diretoria/Colegiado do
Centro Acadêmico ou DCE

15h/pôster
25h/apresentação
2h/defesa

20h/evento

25h/pôster
30h/apresentação
50% da carga horária
1h/palestra

5h/semestre

5h/semestre

15h/semestre
2h /semestre
4 h/participação
50% da carga horária
total

10 h/semestre

2h/ participação
5h/semestre/por curso
20h/semestre
Continua....
241

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

Quadro 9 - Pontuação das Atividades Complementares

Continuação
Categoria
REPRESENTAÇÕES

OUTRAS

Atividade

Máximo de horas

Membro efetivo titular de Colegiado de
curso, Conselho da Faculdade, Conselhos
Superiores,
relacionados ao Curso de
Nutrição, por período mínimo de 06 meses.
Membro suplente Colegiado de curso,
Conselho
da
Faculdade,
Conselhos
Superiores,
relacionados ao Curso de
Nutrição, por período mínimo de 06 meses.
Outras
atividades
aprovadas
pela
Coordenação
de
Atividades
Complementares

20 h/semestrais

5h/semestrais
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APÊNDICE B
RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Identificação do aluno
Nome:

Curso:___________________________________________
Turno:_______________________________
Período:______________________________
E-mail:_____________________________________________________
Telefone___________________

I-Denominação da atividade:

II – Categoria da atividade
Ensino, Pesquisa e Extensão
Representações

Aperfeiçoamento

Cultura e Esporte

Outras

III -Resumo crítico do evento (Descrever, de maneira concisa e seletiva ,as principais
idéias/informações do evento. Elabore uma breve análise a partir de sua compreensão pessoal)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Palavras Chave:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IV – Discussão
O Contexto da atividade e sua importância para o enriquecimento do seu currículo pessoal
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data __/__/__
Assinatura do
Aluno(a):________________________________________________________________________
Parecer da Coordenação de Curso ou Professor Coordenador das Atividades Complementares:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Parecer do Colegiado de Curso
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

244

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

APÊNDICE C
Modelo de Declaração
(Atividade complementar)

Aluno:____________________________________________________________
Matrícula:__________________________________________________________
Turma:____________________________________________________________
Atividade Complementar:______________________________________________
Local da Atividade:___________________________________________________
Data: ___/__/____ Início: __/__/____ Término: __/__/____
Tempo Total: ___h____min
Resumo da Atividade
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________
Assinatura e carimbo do responsável pela instituição.

Telefone para contato: (___) ____-____
E-mail da instituição: ________________________________
Anexar comprovante.

245

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

ANEXO IV
REGULAMENTO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E FINALIDADE
Art. 1º – O presente regulamento fixa as diretrizes e normas básicas para o Estágio
Curricular Não-Obrigatório do Curso de Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Mato
Grosso, conforme a Orientação Normativa Nº. 7, de 30 de outubro de 2008 da SRH/MPOG,
Resolução CONSEPE Nº. 117, de 11 de agosto de 2009 e a Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de
2009.
Art. 2°. – O Estágio curricular não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (Art.2 da Lei 11.788/09).
Art. 3° – O Estágio Curricular Não-Obrigatório visa proporcionar ao estudante a
complementação do ensino e da aprendizagem, em termos de aperfeiçoamento técnico, científico e
de relacionamento humano.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4° – O estágio curricular não-obrigatório deverá estar apoiado em instrumentos jurídicos
legais celebrados entre a Universidade Federal de Mato Grosso e a Concedente do estágio onde
deverão estar acordadas todas as condições de sua viabilização, observando-se as condições
descritas na Resolução CONSEPE N° 117/2009 e a Lei 11.788/2009.
Parágrafo Primeiro – O Termo de Compromisso é o instrumento jurídico que habilitará o
estudante ao estágio, regulando os direitos e os deveres do estagiário durante a vigência do estágio.
Constituirá parte integrante do convênio a ser celebrado entre a instituição de ensino e a parte
concedente do estágio, não podendo ser dispensado conforme trata o parágrafo unido do art. 8º da
Lei 11.788/08.
Parágrafo Segundo – Caberá à Concedente contratar em favor do estagiário seguro contra
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique
estabelecido no termo de compromisso (Lei 11.788/2009).
Art. 5° – Caberá ao Colegiado de Curso analisar a proposta do aluno para julgar a
pertinência com relação à formação profissional, as condições do campo de estágio para sua
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realização e as reais possibilidades de acompanhamento por parte do Colegiado de Curso.
Art. 6° – O Colegiado de Curso aprovará o plano de atividades do estágio tendo como base o
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição e este Regulamento.
Art. 7° – Caberá ao coordenador de estágio assessorar o Colegiado de Curso sobre a
viabilidade de realização do estágio considerando:
I.

A disponibilidade de professor supervisor na área de conhecimento do estágio
pretendido pelo aluno, de acordo com a disponibilidade de carga horária total
referente às atividades acadêmicas do professor no curso;

II.

Na indisponibilidade de professor supervisor para atender a demanda, será dada
preferência ao estudante que: a) Tiver concluído maior número de disciplinas no
curso; b) Tiver maior coeficiente de rendimento;

III.

A correlação das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário com a etapa de
estudos em que o estagiário estiver regularmente matriculado;

IV.

A adequação do campo de estágio e a disponibilidade do profissional nutricionista no
local para orientar o estagiário.

Art. 8° – São Atribuições do coordenador do estágio em cada área de conhecimento do
curso:
I.

Acompanhar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes ao
estágio;

II.

Realizar reuniões com os professores supervisores e com os preceptores da unidade
concedente para discussão das questões relacionadas ao estágio;

III.

Solicitar relatórios periódicos, no máximo semestrais, do estágio e aprovar, ou não, os
mesmos e tomar as providencias cabíveis;

IV.

Divulgar as vagas de estágio que chegarem ao seu conhecimento.

Art. 9º - Após a solicitação do estágio junto ao Colegiado de Curso, a aprovação do mesmo
será analisada de acordo com o descrito no Art.7° deste Regulamento

CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO
Art. 10º – Entende-se por supervisão a orientação e o acompanhamento obrigatório do
aluno nas diferentes atividades realizadas em locais de estágio, visando favorecer o
desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos do aluno.
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Art. 9º – A supervisão dos estágios do curso de nutrição ficará a cargo de um professor da
área de conhecimento pretendida e pelo preceptor do campo de estágio.
Art. 11° – A supervisão do professor será indireta, e do preceptor é supervisão direta.
Art. 12° – Caberá ao professor supervisor do estágio:
I.

Reunir-se com o aluno e o preceptor do campo de estágio para discutir as propostas
de trabalho;

II.

Auxiliar o estagiário na elaboração do plano de atividades do estágio, incluindo a
anuência das partes envolvidas para a realização do mesmo;

III.

Realizar o acompanhamento regular do estagiário no local de estágio para avaliação
das atividades desenvolvidas;

IV.

Solicitar relatório do estágio conforme periodicidade acordada entre as partes no
plano de atividades;

V.

Avaliar o desempenho do estagiário conforme formulário específico e relatório final de
atividades encaminhando-os ao coordenador de estágio da respectiva área de
conhecimento.

Art. 13° – Caberá ao preceptor:
I.

Assinar a ficha de controle de freqüência do estagiário;

II.

Participar da elaboração do plano de atividades do estágio;

III.

Orientar e supervisionar as atividades previstas no plano de estágio;

IV.

Avaliar o desempenho do estagiário conforme formulário específico e relatório final de
atividades;

V.

Participar da elaboração do relatório de atividades do estágio.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 14º – O estagiário será avaliado de forma contínua e sistemática ao longo do processo
de ensino e aprendizagem, pelo supervisor e preceptor de estágio, considerando, o relatório final de
atividades e formulário específico contendo os seguintes aspectos;
I.

Conhecimento técnico e científico;

II.

Postura ética e profissional;

III.

Pontualidade e assiduidade;

IV.

Iniciativa e interesse.

CAPÍTULO V
DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO
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Art. 15º – A jornada de atividade em estágio deve ser compatível com as atividades
escolares e não ultrapassar, 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, conforme disposto
no Capítulo IV da Lei 11.788/08 e art. 13 da Orientação Normativa Nº 7/08 da SRH/MPOG.
Art. 16º – A permanência do estagiário na mesma unidade concedente, não poderá
exceder 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência (Art. Nº 11 da
Lei 11.788/08).
Parágrafo único - A cada renovação de estágio o aluno deverá apresentar um relatório de
avaliação acompanhado da avaliação do preceptor e do professor supervisor e um novo plano de
atividades de estágio.
CAPÍTULO VI
DO ESTAGIÁRIO
Art. 17° – O aluno somente poderá realizar o estágio se atender às seguintes condições:
I.

Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Nutrição da UFMT;

II.

Ter cursado o primeiro ano do curso;

III.

Ter plano de atividades aprovado pelo professor supervisor e preceptor do campo de
estágio.

IV.

Ter o seguro contra acidentes pessoais garantido pela Concedente;

Art. 18º – Não será permitido ao aluno acumular estágios, bem como o recebimento de
bolsa e/ou auxílio financeiro de mais de uma fonte pagadora, no País ou no exterior.
Art. 19º – O estagiário deverá zelar pela pontualidade, sendo permitida tolerância de 15
minutos em caso de atrasos, devendo assinar a ficha de controle de frequência diariamente e
obtendo a assinatura do preceptor, sendo que a inexistência da de assinatura implicará em registro
de falta.
Parágrafo único – A falta ao estágio sem prévia comunicação ao professor supervisor e
preceptor é considerada falta grave e será comunicada ao Coordenador do Estágio.
Art. 20º – São deveres do estagiário
I – Apresentar-se no local de estágio com roupa adequada segundo orientações da
Unidade Concedente.
II – Cumprir o Plano de Trabalho e o acordo firmado no Termo de Compromisso.
III – Cumprir as normas internas da Unidade Concedente e, em especial, àquelas
pertinentes à ética profissional.
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IV – Zelar pela pontualidade e assiduidade.
Art. 21º – Diante do descumprimento das normas de estágio, ficará o estagiário sujeito a
sanção disciplinar, a saber:
I - Advertência verbal ou escrita, aplicada pelo professor supervisor ou preceptor;
II - Suspensão por 3 dias, após solicitação feita pelo professor supervisor ou preceptor junto
ao Coordenador de Estagio.
III - Desligamento, após solicitação do Coordenador de Estágio junto ao Colegiado de
Curso.
Parágrafo único – O desligamento poderá ocorrer: (a) pelo não comparecimento, sem
motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta
dias durante todo o período do estágio; (b) por conduta incompatível com a exigida pela Unidade
Concedente; (c) em decorrência do descumprimento de qualquer cláusula constante no Termo de
Compromisso.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21° – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de
Curso de Graduação em Nutrição e, quando for o caso, pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação – PROEG.
Art. 22° – Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, homologado pelo
Conselho da Faculdade de Nutrição.
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ANEXO V
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*)
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001.

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Nutrição.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo
em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e
com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, peça indispensável do
conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da
Educação, em 1º de outubro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Nutrição, a serem observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de
Educação Superior do País.

Art. 2º

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Nutrição definem os

princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de nutricionistas, estabelecidas
pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito
nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de
Graduação em Nutrição das Instituições do Sistema de Ensino Superior.

Art. 3º O Curso de Graduação em Nutrição tem como perfil do formando egresso/profissional o:
I

- 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, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica,
política, social e cultural;
II - Nutricionista com Licenciatura em Nutrição capacitado para atuar na Educação Básica e na
Educação Profissional em Nutrição.
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Art. 4º

A formação do nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:
I - Atenção à saúde : os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar
aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em
nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de
forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível
individual como coletivo;
II -

Tomada de decisões : o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo- efetividade, da força de
trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os
mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas
mais adequadas,
baseadas em evidências científicas;
III

-

Comunicação : os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde
e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não- verbal e habilidades de
escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação
e informação;
IV - Liderança : no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar
aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. A
liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões,
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
V - Administração e gerenciamento : os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer
o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de
informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores,
empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e
VI - Educação permanente : os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto
na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das
futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo
entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo
a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e
internacionais.

Art. 5º

A formação do nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
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requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas:
I - aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos alimentos e seu
aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética;
II - contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e grupos
populacionais;
III - desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação;
IV - atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, alimentar e
sanitária, visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional;
V - atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância nutricional,
alimentar e sanitária;
VI - atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional;
VII

-

avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar,

supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e enfermos;
VIII - planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a manutenção e/ou
melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas;
IX

- realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, considerando a

influência sócio- cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e utilização
biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população;
X

-

atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar,

supervisionar,

implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de saúde;
XI - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
XII - desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e nutrição;
XIII - atuar em marketing de alimentação e nutrição;
XIV - exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência;
XV - desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando sua utilização na
alimentação humana;
XVI - integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição; e
XVII - investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano, integrando equipes
multiprofissionais.

Parágrafo Único. A formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde,
com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Nutrição devem estar relacionados
com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade
epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em nutrição . Os
conteúdos devem contemplar:
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I -

Ciências Biológicas e da Saúde

– incluem- se os conteúdos (teóricos e práticos) de base

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos,
órgãos, sistemas e aparelhos;
II -

Ciências Sociais, Humanas e Econômicas

– inclui- se a compreensão dos determinantes

sociais,culturais, econômicos, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, a
comunicação nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença;
III - Ciências da Alimentação e Nutrição - neste tópico de estudo, incluem- se:
a) compreensão e domínio de nutrição humana, a dietética e de terapia nutricional – capacidade de
identificar as principais patologias de interesse da nutrição, de realizar avaliação nutricional, de
indicar a dieta adequada para indivíduos e coletividades, considerando a visão ética, psicológica e
humanística da relação nutricionista-paciente;
b)

conhecimento dos processos fisiológicos e nutricionais dos seres humanos

– gestação,

nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento, atividades físicas e desportivas,
relacionando o meio econômico, social e ambiental; e
c) abordagem da nutrição no processo saúde-doença, considerando a influência sócio -cultural e
econômica que determina a disponibilidade, consumo, conservação e utilização biológica dos
alimentos pelo indivíduo e pela população.
IV -

Ciências dos Alimentos

- incluem- se os conteúdos sobre a composição, propriedades e

transformações dos alimentos, higiene, vigilância sanitária e controle de qualidade dos alimentos.

§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e adquiridos
no nível de graduação do nutricionista devem conferir- lhe terminalidade e capacidade acadêmica
e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades prevalentes e prioritárias da população
conforme o quadro epidemiológico do país/região.

§ 2º

Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e no

nutricionista a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente.

Art. 7º

A formação do nutricionista deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob

supervisão docente, e contando com a participação de nutricionistas dos locais credenciados. A
carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% (vinte por cento) da
carga horária total do Curso de Graduação em Nutrição proposto, com base no Parecer/Resolução
específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Parágrafo Único.

A carga horária do estágio curricular deverá ser distribuída eqüitativamente em

pelo menos três áreas de atuação: nutrição clínica, nutrição social e nutrição em unidades de
alimentação e nutrição. Estas atividades devem ser eminentemente práticas e sua carga horária
teórica não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio.
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Art. 8º

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição deverá contemplar atividades

complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento
de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, mediante estudos e práticas independentes,
presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica;
programas de extensão;
estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.

Art. 9º

O Curso de Graduação em Nutrição

deve ter um projeto pedagógico, construído

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como
facilitador e mediador do pro cesso ensino -aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar a
formação integral e adequada do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa
e a extensão/assistência.

Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico deve m orientar o Currículo do Curso de
Graduação em Nutrição para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo deverá
contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das
culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e
diversidade cultural.

§ 1º

As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Nutrição deverão contribuir para a

inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso.

§ 2º

O Currículo do Curso de Graduação em Nutrição poderá incluir aspectos complementares

deperfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do
curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e expectativas de
desenvolvimento do setor saúde na região.

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Nutrição deverá ser definida pelo respectivo
colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de créditos
ou modular.

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Nutrição, o aluno deverá elaborar um trabalho
sob orientação docente.

Art. 13.

A formação de professores por meio de Licenciatura Plena é facultativo e será

regulamentado em Pareceres/Resoluções específicos pela Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação.

Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Nutrição deverá assegurar:
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I - a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico,
reflexivo e criativo, que leve à construção do perfil almejado, estimulando a realização de
experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando em
conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença;
II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a formação
do Nutricionista, de forma integrada e interdisciplinar;
III - a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade;
IV

-

os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e

pluralidade no currículo;
V - a implementação de metodologia no processo ensinar- aprender que estimule o aluno a refletir
sobre a realidade social e aprenda a aprender;
VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber conviver,
visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver
juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à formação do Nutricionista;
VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as
relações interpessoais;
VIII - a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no nutricionista
atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e
IX - a articulação da Graduação em Nutrição com a Licenciatura em Nutrição.

Art. 15.

A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar

concepções curriculares ao Curso de Graduação em Nutrição que deverão ser acompanhadas e
permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu
aperfeiçoamento.

§ 1º

As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos

curriculares, desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares.

§ 2º O Curso de Graduação em Nutrição deverá utilizar metodologias e critérios para
acompanhamento e avaliação do processo ensino -aprendizagem e do próprio curso, em
consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Arthur Roquete de Macedo
Presidente da Câmara de Educação Superior
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