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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

 No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço, 

na Av. Leite de Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na mesma cidade. Desde o início, a 

Instituição visava a implantar cursos de formação superior que atendessem às necessidades 

locais e regionais, dada a vocação da cidade como um importante polo turístico nacional – 

decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a égide da cultura barroca colonial – 

e também na transição de sua economia de um grande centro de produção têxtil para uma 

crescente demanda na área universitária, manifestada especialmente pelo fechamento de 

várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação de uma Fundação de Ensino 

Superior – atual Universidade Federal de São João del-Rei – que atraía e continua atraindo, 

até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de várias partes do estado e do país, 

criando alto impacto na economia são-joanense. Essa vocação acadêmica da cidade foi 

incrementada com a posterior criação do IF – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 

de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 
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de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 

concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao discente, 

à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca de 

cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 
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(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Nutrição se insere nesse contexto, uma vez que as suas 

particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que 

integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Nutrição, tanto o PDI quanto 

Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso do 

UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 

  Desta feita, o Curso de Nutrição do UNIPTAN, cujo propósito é contribuir com a 

formação de Nutricionistas generalistas, humanistas, críticos e éticos, voltados para a 

atenção integral à saúde da população, nos seus diversos campos de atuação, poderá 

contribuir com a promoção de estilos de vida saudável, no contexto da promoção da 

alimentação saudável, na perspectiva do direito humano à alimentação adequada. 

Neste contexto, o curso de nutrição ofertado pelo UNIPTAN atende demandas sociais de 

uma região em que a oferta no mercado de trabalho é relativamente grande, visto que ainda 

existe uma carência de profissionais da área comprometidos com as necessidades e 

demandas sociais regionais. 

 

1.2 Objetivos do curso 

 

 Os objetivos do Curso de Nutrição foram estabelecidos de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza a educação 

superior no Brasil. Além disso, eles foram elaborados tendo em vista o perfil profissional do 

egresso para o qual o projeto foi elaborado, o contexto local de inserção do curso em 

questão, além do atendimento às necessidades regionais mais amplas, de forma que o 

egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São João del-Rei e região, mas também 

em qualquer outra região, adaptando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação. 

 Os conhecimentos e as práticas atuais, emergentes de modernas investigações na 

área do curso, foram também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante 
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ao estabelecer as diretrizes do curso, revestindo os objetivos do mesmo de novas práticas 

que despontam no seu campo do conhecimento. 

 Dessa forma, o Curso de Nutrição do UNIPTAN tem como objetivo formar profissional 

capacitado para atuar criticamente, com autonomia e criatividade, por meio da aplicação de 

conhecimentos no campo da Saúde e da Ciência da Nutrição, no desenvolvimento de ações 

de promoção, prevenção e reabilitação da saúde em nível individual e coletivo, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida da população contextualizada nos diferentes cenários 

sociais. 

 Para alcançar tal objetivo, o Curso de Nutrição do UNIPTAN tem como objetivos 

específicos: 

I. Formar profissionais críticos, reflexivos, que saibam atuar de maneira interdisciplinar, 

e que sejam cientificamente responsáveis e propositivos no desempenho de suas 

atividades na área da Nutrição;  

II. Fornecer conhecimentos técnicos e científicos que capacite o profissional a atuar nos 

diferentes níveis de atenção à Saúde, a partir do contato precoce e continuado com 

comunidades no cenário da Atenção Básica; 

III. Fomentar o desenvolvimento de ações que impactem positivamente nos 

determinantes e nas iniquidades sociais, incluindo aspectos étnicos, religiosos e 

culturais, de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e alinhado com as diretrizes 

do Sistema Único de Saúde; 

IV. Promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao planejamento, 

diagnóstico e intervenções na área de alimentação e nutrição, considerando a 

influência sociocultural e econômica que determina a disponibilidade e o consumo de 

alimentos, bem como a utilização biológica de nutrientes pelo indivíduo e pela 

população; 

V. Oferecer condições para vivências profissionais em equipes nos diversos cenários de 

atuação do profissional nutricionista com ênfase na interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, fomentando o trabalho em equipe. 

VI. Estimular habilidades relacionadas à utilização de tecnologias em saúde, 

promovendo a educação permanente e continuada, visando à progressiva 

atualização profissional voltada às demandas sociais; 

VII. Proporcionar a atuaçao como educador em saúde comprometidos com o cuidado 

humanizado, de estabelecer uma relação saudável e sustentável com o ambiente;  
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VIII. A partir das disciplinas da Matriz Curricular, atividades de pesquisa e de extensão 

fornecer conhecimento técnico, científico e vivência social capazes de promover o 

desenvolvimento de habilidades, competências e visão crítica que permitam ao 

profissional: compreender os conceitos envolvidos na prática profissional, como 

saúde, processo saúde-doença, segurança alimentar e nutricional, atenção à saúde 

e atenção dietetica; compreender a relação do homem com o alimento nas suas 

múltiplas dimensões: sociais, econômicas, culturais, políticas, antropológicas, 

psicológicas, sociológicas e biológicas; identificar, analisar e interpretar os problemas 

de saúde, alimentação e nutrição que afetam a população; conhecer as principais 

formas de investigação, detecção e intevenção nos problemas de saúde, alimentação 

e nutrição para indivíduos e populações; avaliar, sistematizar e decidir condutas mais 

adequadas nas diferentes áreas de atuação profissional; realizar seu trabalho com 

qualidade e dentro dos princípios da ética e bioética; tomar decisões, visando o uso 

apropriado, eficaz e de melhor relação custo-efetividade da força de trabalho, de 

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas; analisar 

criticamente os problemas sociais, buscando e propondos soluções para os mesmos; 

utilizar a metodologia científica e o raciocínio investigativo na aquisição e produção 

de conhecimento e na tomada de decisões; assegurar o mais alto grau de qualidade 

na atenção prestada ao indivíduo e coletividade, com responsabilidade, compromisso 

pautado em valores éticos e humanísticos bem como, respeito à vida humana; 

reconhecer as potencialidades e limites de sua prática profissional e buscar constante 

aprimoramento profissional através da educação continuada. 

 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa cidade 

que possui atualmente 90.263 habitantes (Fonte: IBGE, 2017), distante 180 quilômetros da 

capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a outros grandes 

centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essas 

características conferem à cidade e à região algumas particularidades que influenciam 

diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da Instituição. Apesar 

de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com ampla disponibilidade de 
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recursos de transporte, logística, informação e comunicação, abriga alunos com amplo 

acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja através dos recursos 

proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Tendo isso em vista, o Núcleo Docente Estruturante, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de egresso 

cuja formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características do contexto 

apresentado. 

 O egresso do Curso de Nutrição compartilha suas características com os acadêmicos 

de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei firma-se, cada 

vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da Universidade Federal 

de São João del-Rei e do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com 

o UNIPTAN, conferem um novo perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de 

economia e base de sustentação financeira das famílias residentes. 

 Na região, são oferecidas 340 vagas anuais para o curso presencial de Nutrição, 

dentre as quais, 100 vagas são de oferta do UNIPTAN. As demais são ofertadas pelo Centro 

Universitário Presidente Antônio Carlos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sudeste de Minas Gerais e Universidade Federal de Lavras. As duas primeiras se 

localizam no município de Barbacena e a última, no município de Lavras.  

 Segundo o site do Conselho Federal de Nutrição (CFN), são 12.786 nutricionistas 

formados e com registro ativo (permanente, provisório ou secundário) no país e existem hoje 

512 cursos ativos. Tais números revelam o crescimento da categoria e popularização da 

profissão. Crescem, a cada ano, o número de egressos de cursos de nutrição, revelando a 

popularização e valorização da profissão, como podemos ver abaixo: 

 

Número de egressos dos cursos de nutrição do Brasil, divididos por ano. Fonte: http://pesquisa.cfn.org.br/ 

http://pesquisa.cfn.org.br/
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 Em 2018, 137.267 nutricionistas se formaram em todo o Brasil. A garantia de uma 

maior empregabilidade dos nutricionistas diz, entre muitos outros fatores, da preparação que 

o aluno recebe para atuar no mercado de trabalho. Nesse sentido, o UNIPTAN se preocupa 

em trazer para seus alunos capacitação nas principais áreas de atuação. Na pesquisa 

realizada pelo CFN, as áreas de atuação do nutricionista1 são:  

 

  

 

Áreas de atuação do nutricionista. Fonte: http://pesquisa.cfn.org.br/ 

  

 Estas informação nos revela que o curso de Graduação em Nutrição do UNIPTAN 

está de acordo com as principais demandas do mercado, capacitando o profissional para 

atuar nos mais diversos campos acima destacados. 

Considerando as áreas acima destacadas, vale ressaltar que São João del Rei possui 

uma boa rede de serviços sanitários, educacionais, de assistência social, entre outros, o que 

permitirá ao estudante do curso de Nutrição do UNIPTAN uma formação adequada e com 

boa receptividade após a conclusão de seu curso.  

No que tange à nutrição clínica e a saúde coletiva, o Sistema de Saúde Municipal 

contabiliza 322 estabelecimentos de saúde oficialmente cadastrados no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, dos quais, 60 prestam serviços aos SUS.  

 É importante também trazer alguns dados sobre alimentação e obesidade que 

contextualizam a atuação do nutricionista e apontam para a demanda de nosso tempo. O 

Site do Ministério da Saúde diz que brasileiros atingiram o maior índice de obesidade dos 

                                                           
1 Pesquisa disponível no site oficial do Conselho Federal de Nutricionistas: http://pesquisa.cfn.org.br/ 

http://pesquisa.cfn.org.br/
http://pesquisa.cfn.org.br/
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últimos treze anos2. Além disso, dados divulgados em julho mostram que 55,7% da 

população está com Índice de Massa Corporal acima do valor considerado 'normal' pela 

OMS. A tentativa de redução de tais índices se tem dado através campanhas para incentivar 

o uso de hortaliças, verduras e frutas locais, com prioridade para o consumo de material 

mais fresco3. Nesse cenário, a atuação do nutricionista é fundamental para a 

conscientização acerca de uma alimentação mais saudável, bem como na construção de 

políticas públicas de saúde eficazes para o combate da obesidade.  

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Nutrição contempla as modernas exigências tanto 

da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio mercado de 

trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

* flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e de 

atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários extraclasse; 

* interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que professores e 

conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas que exigem a 

confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo do curso; 

* acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos tecnológicos para todos os 

discentes; 

* compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Nutrição, desde os momentos 

iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, vêm sendo 

privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, tais como: 

                                                           
2 http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45612-brasileiros-atingem-maior-indice-de-obesidade-nos-ultimos-treze-
anos 
3 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/07/25/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-esta-acima-do-
peso-diz-ministerio-da-saude.ghtml 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/07/25/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-esta-acima-do-peso-diz-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/07/25/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-esta-acima-do-peso-diz-ministerio-da-saude.ghtml
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 Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta de 

cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda a 

comunidade interna e externa à IES. 

 Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

 Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

  O Curso de Nutrição em conformidade com as premissas apresentadas acima, 

contempla em sua matriz curricular conteúdos diversificados, privilegiando a 

interdisciplinaridade durante todo o curso. 

 

1.4.1 Matriz curricular 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE NUTRIÇÃO INGRESSANTES 1º 

SEMESTRE DE 2019 

1ª TURMA 

 

1º PERÍODO – 2019/1 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Língua Portuguesa 2 33,3  33,3 

Anatomia Humana 6 66,6 33,3 99,9 

Introdução à Nutrição e Exercício Profissional 2 33,3  33,3 

Citologia/Histologia 4 33,3 33,3 66,6 

Bioquímica 4 50,0 16,6 66,6 

Embriologia, Genética e Evolução 4 66,6  66,6 

CARGA HORÁRIA TOTAL 22 283,1 83,2            366,3  
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2º PERÍODO – 2019/2 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Metodologia Científica 4 66,6  66,6 

Nutrição Básica e Metabolismo 6 99,9  99,9 

Fisiologia Humana 4 66,6  66,6 

Microbiologia 4 50,0 16,6 66,6 

Psicologia aplicada à Saúde 4 66,6  66,6 

Projeto Integrador I 2 33,3  33,3 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
24 

383,4 16,6 
399,6 

 

3º PERÍODO – 2020/1 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Antropologia e Sociologia 2 33,3  33,3 

Imunologia 2 33,3  33,3 

Nutrição nos Ciclos da Vida I 2 33,3  33,3 

Parasitologia 4 50 16,6 66,6 

Patologia Geral 4 66,6  66,6 

Bioestatística e Epidemiologia 6 99,9  99,9 

Microbiologia e Segurança de Alimentos 2 16,7 16,6 33,3 

CARGA HORÁRIA TOTAL 22  33,2 366,0 

 

4º PERÍODO – 2020/2 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Direitos Humanos e Diversidade 2 33,3  33,3 

Farmacologia Geral 4 66,6  66,6 

Nutrição nos Ciclos da Vida II 2 33,3  33,3 

Nutrição Materno Infantil 4 66,6  66,6 

Tecnologia de Alimentos 4 33,3 33,3 66,6 

Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e 

Nutrição I 
4 66,6  66,6 

Projeto Integrador II 2 33,3  33,3 

CARGA HORÁRIA TOTAL 22 299,7 66,6 366,3 

 

5º PERÍODO – 2021/1 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 2 33,3  33,3 

Bromatologia e Controle de Qualidade 4 50 16,6 66,6 
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Terapia Nutricional nas Doenças Metabólicas 4 66,6  66,6 

Avaliação e Diagnóstico Nutricional 4 33,3 33,3 66,6 

Técnica Dietética 4 33,3 33,3 66,6 

Atenção Primária à Saúde 4 66,6  66,6 

Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e 

Nutrição II 
2 33,3  33,3 

CARGA HORÁRIA TOTAL 24 333 66,6 399,6 

 

6º PERÍODO – 2021/2 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Marketing Pessoal e Profissional 4 66,6  66,6 

Ética e Bioética em Saúde 4 66,6  66,6 

Nutrição Social  5 83,2  83,2 

Educação Alimentar e Nutricional 3 50  50 

Terapia Nutricional em Situações Especiais 4 66,6  66,6 

Disciplina Eletiva I 4 66,6  66,6 

CARGA HORÁRIA TOTAL 24 399,6  399,6 

 

7º PERÍODO – 2022/1 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Análise Sensorial  3 16,7 33,3 50 

Disciplina Eletiva II 2 33,3  33,3 

Gestão e Empreendedorismo 2 33,3  33,3 

Administração e Gestão em Saúde 2 33,3  33,3 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I 2 33,3  33,3 

Tópicos integradores I 2 33,3  33,3 

Nutrição na prática Esportiva 2 16,7 16,6 33,3 

Estágio Supervisionado I (Nutrição em Unidades de 

Alimentação e Nutrição) 
13  215 215 

CARGA HORÁRIA TOTAL 28 199,9 264,9 464,8 

 

 

8º PERÍODO – 2022/2 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II 2 33,3  33,3 

Tópicos Integradores II 2 33,3  33,3 

Estágio Supervisionado II (Nutrição Social) 13  215 215 

Estágio Supervisionado III (Nutrição Clínica) 13  215 215 

CARGA HORÁRIA TOTAL 30 66,6 430 496,6 
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Disciplinas Eletivas 

 

DISCIPLINAS 

AULA 

SEMANAL 

C/H SEMESTRAL 

C/H TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS  66,6  66,6 

Nutrição Comportamental  33,3  33,3 

Segurança Alimentar e Nutricional  33,3  33,3 

Alimentos Funcionais  33,3  33,3 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE NUTRIÇÃO INGRESSANTES 2º 

SEMESTRE DE 2019 

2ª TURMA 

 

 

1º PERÍODO – 2019/2 

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA PRÁTICA 

Língua Portuguesa 2 33,3  33,3 

Anatomia Humana 4 50,0 16,6 66,6 

Introdução à Nutrição e Exercício Profissional 2 33,3  33,3 

Citologia/Histologia 4 33,3 33,3 66,6 

Microbiologia 4 50 16,6 66,6 

Embriologia, Genética e Evolução 4 66,6  66,6 

Química Orgânica 2 33,3  33,3 

CARGA HORÁRIA TOTAL 22 299,7 66,6 366,3 

  

2º PERÍODO – 2020/1  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L  

C/H SEMESTRAL  
C/H TOTAL  

TEÓRICA  PRÁTICA  

Metodologia Científica  4  66,6    66,6  

Bioquímica  4  49,9  16,7  66,6  

Nutrição Básica e Metabolismo  6  99,9    99,9  

Fisiologia Humana  4  66,6    66,6  
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Psicologia aplicada à Saúde  4  66,6    66,6  

Projeto Integrador I  2  33,3    33,3  

CARGA HORÁRIA TOTAL  24  382,9  16,7  399,6   

  

3º PERÍODO – 2020/2  

DISCIPLINAS  AULA 

SEMANA

L  

C/H SEMESTRAL  
C/H TOTAL  

TEÓRICA  PRÁTICA  

Antropologia e Sociologia  2  33,3    33,3  

Imunologia  2  33,3    33,3  

Nutrição nos Ciclos da Vida I 2  33,3    33,3  

Parasitologia  4  50  16,6  66,6  

Patologia Geral  4  66,6    66,6  

Bioestatística e Epidemiologia  6  99,9    99,9  

Microbiologia e Segurança de Alimentos  2  16,7  16,6  33,3  

CARGA HORÁRIA TOTAL  22  331,1  33,3  366,0  

  

4º PERÍODO – 2021/1  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA  PRÁTICA  

Direitos Humanos e Diversidade  2  33,3    33,3  

Farmacologia Geral  4  66,6    66,6  

Nutrição nos Ciclos da Vida II 2  33,3    33,3  

Técnica Dietética  4  33,3  33,3  66,6  

Tecnologia de Alimentos  4  50  16,6  66,6  

Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e 

Nutrição I  4  66,6    66,6  

Projeto Integrador II  2  33,3    33,3  

CARGA HORÁRIA TOTAL  22  316,4  49,9  366,3  

  

5º PERÍODO – 2021/2  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA  PRÁTICA  

Educação Ambiental e Sustentabilidade  2  33,3    33,3  
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Bromatologia e Controle de Qualidade  4  50  16,6  66,6  

Terapia Nutricional nas Doenças Metabólicas  4  66,6    66,6  

Avaliação e Diagnóstico Nutricional  4  33,3  33,3  66,6  

Nutrição Materno Infantil  4  66,6    66,6  

Atenção Primária à Saúde  4  66,6    66,6  

Administração e Gestão de Unidades de Alimentação e 

Nutrição II 2  33,3    33,3  

CARGA HORÁRIA TOTAL  24 349,7  49,9  399,6  

  

6º PERÍODO – 2022/1  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA  PRÁTICA  

Marketing Pessoal e Profissional  4  66,6    66,6  

Terapia Nutricional em Situações Especiais 4  66,6    66,6  

Educação Alimentar e Nutricional  3  50    50  

Disciplina Eletiva I  4  66,6    66,6  

Nutrição Social   5  83,2    83,2  

Estágio Supervisionado I (Nutrição em UAN)  13    215  215  

CARGA HORÁRIA TOTAL  33 333  215  548  

  

7º PERÍODO – 2022/2  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA  PRÁTICA  

Análise Sensorial   3  16,7  33,3  50  

Ética e Bioética em Saúde  4  66,6    66,6  

Administração e Gestão em Saúde  2  33,3    33,3  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I  2  33,3    33,3  

Tópicos integradores I  2  33,3    33,3  

Nutrição na prática Esportiva  2  16,7  16,6  33,3  

Estágio Supervisionado II (Nutrição Social)  13    215  215  

CARGA HORÁRIA TOTAL  28  199,9  264,9  464,8  
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8º PERÍODO – 2023/1  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA  PRÁTICA  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II  1  16,6    16,6  

Disciplina Eletiva II  2  33,3    33,3  

Gestão e Empreendedorismo  2  33,3    33,3  

Tópicos Integradores II  2  33,3    33,3  

Estágio Supervisionado III (Nutrição Clínica)  13    215  215  

CARGA HORÁRIA TOTAL  20  116,5  215  331,5  

  

Disciplinas Eletivas  

DISCIPLINAS 
AULA 

SEMANA

L 

C/H SEMESTRAL 
C/H TOTAL 

TEÓRICA  PRÁTICA  

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS    66,6    66,6  

Nutrição Comportamental    33,3    33,3  

Segurança Alimentar e Nutricional    33,3    33,3  

Alimentos Funcionais    33,3    33,3  

  

QUADRO RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA  

CAMPO DE FORMAÇÃO  CARGA HORÁRIA – HORAS  

Carga horária de aulas  2497,4  78%  

Estágio Supervisionado  645  20%  

Atividades complementares  80  2%  

CARGA HORÁRIA TOTAL  3322,5 HORAS    

 

 

 

1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

1º Período 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Carga Horária: 33,3h 
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Ementa: Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - 

relações internas e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; 

coerência e coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de 

palavras – pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades 

semânticas e de uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e consecutivas. 

Tipologia Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Produção de 

texto dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise de 

enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros textuais: artigos 

científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação linguística. 

 

Bibliografia Básica 

MASIP, V. Gramática sucinta de português. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2098-3/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

MARTINO, A. Português esquematizado: gramática – interpretação de texto – redação 

oficial – redação discursiva. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617456/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

TERCIOTTI, S. H. Português na prática para cursos de graduação e concursos 

públicos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/0!/4/4@0:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, A. C.; ALMEIDA, V. S. R. Português básico: gramática, redação, texto. 5 ed. 

Editora Atlas, 2008. Disponível em:    

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0. Acesso em: 21 

fev. 2021. 

AQUINO, I. de S. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3 ed. Saraiva, 

2012. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0.Acesso em: 21 fev. 

2021. 

BEZERRA, R. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8 ed. São Paulo: 

Editora Método, 2017. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!/4/2/2@0:0.Acesso em: 15 fev. 2018. 

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Como escrever textos: gêneros e sequências textuais. São 

Paulo: Editora Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=h

tml01]!/4/2/2@0:0.00. Acesso em: 15 fev. 2018. 

ASSUMPÇÃO, M. E.; BOCCHINI, M. O. Para escrever bem. 2 ed. Barueri: Manole, 2006. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442357/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

Disciplina: Anatomia Humana 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Introdução à Anatomia Humana – História e evolução. Terminologia anatômica, 

planos de secção, posição anatômica e divisões básicas do corpo humano. Sistema 

Esquelético – Ossos e cartilagens. Sistema articular. Sistemas muscular, tegumentar, 

sensorial, digestório, endócrino, cardiovascular e respiratório. Sistemas Nervoso Central e 

Periférico. Sistemas urinário e genital masculino e feminino. 

 

Bibliografia Básica 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 14. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734868/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 06 nov. 2020. 

VAN DE GRAAFF, K. M.  Anatomia Humana.  6 ed. Barueri: Manole, 2003. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452677/. Acesso em: 06 nov. 

2020. 

GILROY, A.  M. et al. Atlas de Anatomia.  3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732765/.  Acesso 

em: 06 nov. 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=cover%5d!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=cover%5d!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=html01%5d!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=html01%5d!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442357/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734868/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452677/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732765/
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WASCHKE, J.; PAULSEN, F. (COORD.). Sobotta: atlas de anatomia humana: anatomia 

geral e sistema muscular. 23 ed., v. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

HARTWIG, W.  C. Fundamentos em Anatomia. Porto Alegre: Artmed, 2008.  Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317182/. Acesso em: 06 nov. 

2020. 

MOORE, K. L., DALLEY, A. F., AGUR, A. R. Anatomia Orientada para Clínica. 8 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/. Acesso em: 06 nov. 

2020. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray´s anatomia: para 

estudantes. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana:  sistêmica e segmentar. 3 ed. São 

Paulo: Atheneu, 2011. 

 

Disciplina: Introdução à Nutrição e Exercício profissional 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: História da alimentação e da comensalidade. Hábitos alimentares. Conceitos 

básicos de alimentação e nutrição. Função e criação de modelos de alimentação saudável. 

Guias Alimentares. Histórico da profissão de nutricionista e áreas de atuação do 

nutricionista. 

 

Bibliografia Básica 

 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primaria à 

Saúde. Departamento de Promoção da Saúde - Guia alimentar para crianças brasileiras 

menores de 2 anos – Brasília - Ministério da Saúde - 2019. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf. Acesso 

em: 23 out. 2020. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica - Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. – Brasília - Ministério 

da Saúde - 2014. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020.      CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução n. 

600, de 25 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317182/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/
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nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos mínimos de referência, por 

área de atuação, para a efetividade dos serviços prestados à sociedade e dá outras 

providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 157, 20 abr. 2018. 

Bibliografia Complementar 

MAHAN, L. K.; RAYMOND J.L. Krause Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018.                     

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo a 

aprender. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

VASCONCELOS, F. A. G. O nutricionista no Brasil: uma análise histórica. Revista de 

Nutrição, Campinas, v. 15, n. 2, p. 127-138, 2002. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/rn/v15n2/11829.pdf. Acesso em: 23 out. 2020. 

SANTOS, E. C.; GOMES, C. E. T. Nutrição e dietética. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Perfil da atuação profissional do 

nutricionista no Brasil. Brasília: CFN, 2006. 

 

Disciplina: Citologia / Histologia 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Introdução à célula e seus constituintes moleculares. Métodos de estudo das 

células e tecidos animais (Microscopia e preparações histológicas). Membrana plasmática e 

organização interna da célula. Citoplasma. Citoesqueleto. Organelas. Mitocôndrias e 

princípios bioenergéticos. Ciclo, diferenciação e morte celular. As células em seu contexto 

social. Tecidos orgânicos. Caracterização morfofuncional dos tecidos humanos. 

 

Bibliografia Básica: 

DE ROBERTIS, E.; HIB, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2386-2/. Acesso em: 16 fev. 2021. 

ALBERTS, B et al. Fundamentos da Biologia Celular. 4. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714065 Acesso 

em: 16 fev. 2021. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2386-2/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2386-2/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714065
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JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica - Texto & Atlas. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732178/. Acesso em: 16 fev. 

2021. 

Bibliografia complementar 

ABRAHAMSOHN, P. Histologia. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730105/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!/4/2/2@0:0. Acesso em: 16 fev. 2021. 

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. A Célula. 3 ed. Barueri: Manole, 2013. 

Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520435786/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 16 fev. 2021. 

MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana: Fundamentos de Morfofisiologia Celular e 

Tecidual. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520834/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 16 fev. 2021. 

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. R. Histologia: Texto e Atlas - Correlações com Biologia Celular 

e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729888/cfi/6/2!/4/2@0.00:0. 

Acesso em: 24 fev. 2021. 

 

Disciplina: Microbiologia 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: A disciplina de microbiologia tem como aspecto geral, trazer conhecimento ao 

aluno sobre a história da microbiologia, a definição de células procariontes x eucariontes. 

Conhecer a morfologia e Citologia Bacteriana, e de fungos. Aspectos importantes da 

interação da microbiota e hospedeiro, assim como a infecção. Visa também trazer 

conhecimentos acerca de antibióticos e mecanismos de resistência microbiana, bem como 

crescimento e cultivo de microrganismos (efeito dos fatores físicos e químicos sobre a 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732178/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730105/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=cover%5d!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730105/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=cover%5d!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520435786/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520834/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729888/cfi/6/2!/4/2@0.00:0
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atividade dos microrganismo). A disciplina aborda também a definição de  vírus, sua 

estrutura, metabolismo e reprodução viral. Ao final de cada unidade são pontuados os 

microorganismos de cada clado, de relevancia para nutrição. 

 

Bibliografia básica: 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12 ed. São Paulo: Artmed, 

2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713549/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 14. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2016. 

Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712986/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em 

10 dez. 2018. 

BROOKS, G. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553352/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

Bibliografia complementar: 

FORSYTHE, J. S. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2 ed. edição, Porto Alegre: 

Artmed, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327068/pageid/0. Acesso em: 05 

fev. 2019.   

WINN JÚNIOR, W. C. et al. Diagnóstico microbiológico: textos e atlas colorido. 6 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

SILVA, N. da et al. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 

5 ed. São Paulo: Blucher, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521212263/pageid/0.  Acesso em: 10 

dez. 2018. 

SALVATIERRA, C. M. Microbiologia - Aspectos Morfológicos, Bioquímicos e 

Metodológicos. São Paulo: Érika, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521114/pageid/103. Acesso em: 

10 dez. 2018. 

BLACK, J. G.; BLACK, L. J. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 10 ed. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737326/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

 

Disciplina: Embriologia, Genética e Evolução 

mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713549/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712986/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553352/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327068/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521212263/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521114/pageid/103
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737326/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
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Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Estudo das fases do desenvolvimento embrionário desde a fecundação, formação 

do zigoto até que todos os órgãos do novo ser estejam completamente formados; noções 

básicas das estruturas e funções dos ácidos nucleicos; herança Mendeliana e multifatorial; 

distúrbios autossômicos e ligados ao X; determinação sexual e alterações cromossômica; 

grupos Sanguíneos; base genética do câncer; biotecnologia; evidências e teorias da 

evolução. 

 

Bibliografia básica: 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729963/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.  

Acesso em: 20 fev. 2021. 

GARCIA, S. M. L. de; GARCIA FERNÁNDEZ, C. Embriologia. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327044/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 20 fev. 2021. 

BROWN, T. A. Genética - Um Enfoque Molecular, 3ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2342-8/cfi/0!/4/4@0.00:16.0.  Acesso em: 08 fev. 2021. 

 

Bibliografia complementar: 

BENJAMIN, A., P. Genética - Um Enfoque Conceitual, 5ª edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729338/. Acesso em: 08 Feb 

2021. Acesso em: 08 fev. 2021. 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2016. 

BORGES-OSÓRIO, M. R.: ROBINSON, W. M. Genética Humana. 3 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852906/cfi/0!/4/2@100:0.00Aces

so em: 22 fev. 2021. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729963/cfi/6/2!/4/2@0.00:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327044/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2342-8/cfi/0!/4/4@0.00:16.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2342-8/cfi/0!/4/4@0.00:16.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729338/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852906/cfi/0!/4/2@100:0.00
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SCHAEFER, G. B.; THOMPSON JR., J. N. Genética médica: uma abordagem integrada. Porto 

Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554762/cfi/0!/4/2@100:0.00.  Acesso em: 

20 fev. 2021. 

MOORE, K. L; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 9.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

Disciplina: Química Orgânica 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Introdução à Química Orgânica. Classificações do carbono e das cadeias 

carbônicas. Hibridização de orbitais. Funções orgânicas e nomenclatura. Propriedades 

físicas dos compostos orgânicos. Isomeria. Reações orgânicas. 

 

Bibliografia Básica 

BETTELHEIM, F. A. et al. Introdução à Química Orgânica. 9 ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126378/cfi/0!/4/4@0:0.584. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 

McMURRY, J. Química Orgânica – vol 1. 9 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125876/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 

PAVANELLI, L. C. Química Orgânica: Funções e isomeria. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520209/cfi/2!/4/4@0.00:0.00. 

 

Bibliografia Complementar 

KLEIN, D. Química Orgânica - vol. 1. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631934/cfi/6/2!/4/2/2@0:3.60. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 

SILVA, R. B. da; COELHO, F. L. Fundamentos de Química Orgânica e Inorgânica. Porto 

Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026711/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 24 fev. 2021. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554762/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126378/cfi/0!/4/4@0:0.584
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125876/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520209/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631934/cfi/6/2!/4/2/2@0:3.60
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026711/cfi/0!/4/2@100:0.00
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ZUBRICK, J. W. Manual de Sobrevivência no Laboratório de Química Orgânica: Guia 

de Técnicas para o Aluno. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630913/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cov

er]. Acesso em: 23 fev. 2021. 

SILVA, R. S. F. et al. Química orgânica. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635598/cfi/6/2!/4/2/2@0:9.10. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 

CAREY, F. A. Química orgânica – vol. 1. 7 ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550535/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 

2º Período 

 

Disciplina: Metodologia Científica 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica relativos às pesquisas 

acadêmicas: conhecimento científico, método científico e pesquisa científica. Trabalhos 

Científicos: resumo, resenha, fichamento, projeto, artigo científico, monografia e seminário. 

Normas de formatação de trabalhos científicos de acordo com os padrões da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Plágio na pesquisa. 

 

Bibliografia básica: 

APOLINÁRIO, F.; GIL, I. Como escrever um texto científico: teses, dissertações, artigos 

e TCC. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788599519493/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

LOZADA, G.; NUNES, K. da S. Metodologia científica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029576/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: projetos de 

pesquisa / pesquisa bibliográfica/ teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos 

de conclusão de curso. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630913/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630913/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635598/cfi/6/2!/4/2/2@0:9.10
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550535/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788599519493/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029576/cfi/0!/4/2@100:0.00
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=bod

y001] Acesso em: 21 fev. 2021. 

Bibliografia complementar: 

AQUINO, I. de S. Como escrever artigos científicos: sem rodeios e sem medo da ABNT. 

9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440289/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 21 fev. 2021. 

DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva, 

2011. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0. Acesso em: 24 

fev. 2021. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 2019. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=b

ody001]!/4/2/4@0:0.00. Acesso em: 24 fev. 2021.    

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: IPTAN, 2016 

SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 2 ed. São Paulo: Cengage 

Learning Editores, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0. Acesso em: 07 

fev. 2018. 

Disciplina: Bioquímica 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Introdução à Bioquímica: Noções Gerais de Química Orgânica; pH e tampões; 

Estrutura dos carboidratos; Estrutura de proteínas; Estrutura de enzimas; Estrutura de 

lipídios; Metabolismo de carboidratos; Integração metabólica; Metabolismo de aminoácidos; 

Metabolismo de lipídios. 

Bibliografia Básica 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7 ed. São Paulo: 

Artmed, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715345/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 20 fev. 2021. 

BETTELHEIM, F. A. et al. Introdução à Bioquímica. 9 ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=body001
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=body001
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440289/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=body001%5d!/4/2/4@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=body001%5d!/4/2/4@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715345/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126347/cfi/0!/4/2@100:0.00.  

Acesso em: 20 fev. 2021. 

FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714867/cfi/0!/4/4@0:0.00. 

Acesso em: 20 fev. 2021. 

Bibliografia complementar 

CONN, E. E.; STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2011. 

MATOS, S. P.; MACEDO, P.D.G. Bioquímica dos alimentos. Composição, Reações e 

práticas de conservação. 1 ed. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/cfi/0!/4/2@100:0.00.  

Acesso em: 23 fev. 2021. 

BELLE, L. P.; SANDRI, S. Bioquímica Aplicada: Reconhecimento e caracterização de 

Biomoléculas. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519623/cfi/0!/4/4@0:0.00. 

Acesso em: 20 fev. 2021. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-

2/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!. Acesso em: 20 fev. 2021. 

VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 23 fev. 2021. 

 

Disciplina: Nutrição básica e metabolismo 

Carga horária: 99,9 h 

Ementa: Classificação, funções, fontes alimentares e recomendações nutricionais dos 

macronutrientes, fibras alimentares e micronutrientes. Valor biológico, determinantes e 

métodos de avaliação de proteínas. Digestão e absorção no trato digestório e utilização dos 

nutrientes. Biodisponibilidade de macro e micronutrientes. Integração das vias metabólicas 

de geração de energia.  Regulação hormonal do metabolismo energético. Balanço 

energético: conceito, determinantes e métodos de avaliação. 

 

Bibliografia básica:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126347/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714867/cfi/0!/4/4@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519623/cfi/0!/4/4@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-2/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-2/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/0!/4/2@100:0.00
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DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo a 

aprender. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

LIMA, V. C. O. et al.  Nutrição Clínica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023277/. Acesso em: 08 Fev 2021 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger  [recurso eletrônico]. 

7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715345/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

 

Bibliografia complementar:  

GROPPER, S. S.; SMITH, J. L.; GROFF, J. L. Nutrição avançada e metabolismo humano. 

São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126392/. Acesso em: 08 Fev 

2021.  

COZZOLINO, S. F.; COMINETTI, C. (orgs.). Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Barueri, SP: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4. 

Acesso em: 08 fev 2021. 

McARDLE, W. D.; KATCH, F.; KATCH, V.L. Nutrição para o esporte e o exercício. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730143/epubcfi/6/4[;vnd.vst.idref=h

alftitle]!/4/2/4@0:0. Acesso em: 08 fev 2021 

GOMES, C. E. T.; SANTOS, E.C. Nutrição e dietética. 2. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2014. 9788536521152. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

LANCHA JR, A. H.; LONGO, S. Nutrição: do exercício físico ao esporte. Barueri, SP: 

Manole, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520456927/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

 

Disciplina: Fisiologia Humana 

Carga horária: 66,6 h 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023277/
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Ementa: Estudo da anátomo-fisiologia dos seguintes sistemas: sistema nervoso central e 

periférico, musculoesquelético, digestório e endócrino, cardiorrespiratório e genitourinário. 

Os acadêmicos irão compreender sobre o funcionamento fisiológico dos sistemas que 

regulam o metabolismo corporal e a interação com as glândulas endócrinas nesse processo. 

A compreensão do controle motor, regulação do sistema límbico e a conexão 

neuroendócrina do sistema nervoso. 

 

Bibliografia básica 

SILVERTHORN, U. D. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714041/. Acesso 

em: 12 jul. 2019. 

DOUGLAS, C. R. Tratado de Fisiologia aplicada às ciências da saúde. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1974-2/cfi/0!/4/2@100:0.00.   Acesso 

em: 24 fev. 2021. 

SATO, M. A. Tratado de Fisiologia Médica. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737340/cfi/6/2!/4/2@0:0. Acesso 

em: 21 fev. 2021. 

Bibliografia complementar 

HERWOOD, L. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126484/. Acesso em: 12 jul.2019. 

FOX, S. I. Fisiologia Humana. 7 ed. Barueri: São Paulo, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449905/. Acesso em: 12 jul.2019. 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 13 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2017. 

WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T. V. Fisiologia Humana: os mecanismos das 

funções corporais. 14 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732345/. Acesso em: 12 jul.2019. 

SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. 2 ed. São Paulo: Érica, 2014.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536510958/. Acesso 

em: 12 jul. 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714041/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1974-2/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737340/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126484/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449905/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732345/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536510958/
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Disciplina: Psicologia aplicada à Saúde 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Conceitos básicos da ciência da psicologia e as teorias do desenvolvimento da 

personalidade. Compreensão do indivíduo como ser humano integral dentro de uma 

concepção holística e os aspectos psicológicos da pessoa frente à saúde, à doença, às 

relações mente/corpo e o processo de morte e morrer. Percepção dos mecanismos 

psicológicos subjacentes à doença. Entendimento do funcionamento das relações 

interpessoais, do relacionamento profissional-paciente, das teorias das dinâmicas de grupo 

e o papel profissional de saúde ao lidar com o doente. Psicologia escolar e comunitária. 

 

Bibliografia básica 

ALVARENGA, Marle, SCAGLIUSI, Fernanda Baeza, PHILIPPI, Sonia (orgs.). Nutrição e 

Transtornos Alimentares: Avaliação e Tratamento. Barueri: SP. Editora Manole. 2011. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442647/. Acesso 

em 07 de maio de 2019. 

ALVARENGA, Marle et al. Nutrição Comportamental. Barueri: SP. Editora Manole. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448830/. Acesso 

em 07 de maio de 2019. 

VASCONCELOS, Esdras Guerreiro, et al. Psicologia da saúde: um novo significado para 

a prática clínica – 2ª edição revista e ampliada. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126606/. Acesso em: 01 de maio 

de 2019. 

Bibliografia complementar 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio Mendonça. Psicologia, uma (nova) introdução: uma visão 

histórica da psicologia como ciência. 2° ed. São Paulo: EDUC, 2006. 

HUFFMAN, Karen; VERNOY, Mark; VERNOY, Judith. Psicologia. São Paulo: Atlas, 2003. 

814 p. 

AKERMAN, M. et al. Tratado de saúde coletiva. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2013. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. Disponivel em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf. Acesso em 

07 de maio de 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442647/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448830/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126606/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
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HELMAN, G., C. Cultura, Saúde e Doença. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320496/ . Acesso em 01 de maio 

de 2019. 

Disciplina: Projeto Integrador I 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Interação entre os conteúdos ministrados nas demais disciplinas do período. 

Estudo e discussão de assuntos relevantes e emergentes na área da nutrição com o objetivo 

de elaboração de um produto final (técnico, científico ou cultural). 

Bibliografia Básica: De acordo com o tema tratado a cada semestre. 

Bibliografia Complementar: De acordo com o tema tratado a cada semestre. 

 

3º Período 

Disciplina: Antropologia e Sociologia 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Conceitos e métodos de antropologia e sociologia. As correntes fundamentais de 

Antropologia. As correntes fundamentais da Sociologia. Temáticas fundamentais da 

Antropologia e Sociologia: religião, Antropologia do parentesco e Sociologia da família, 

gênero, raça e etnia, globalização, política, economia e trabalho, consumo, desigualdade 

social, comunicação de massa. 

 

Bibliografia Básica 

PALMA, R.F. Antropologia jurídica. Antropologia jurídica / Rodrigo Freitas Palma. São 

Paulo:Saraiva Educação, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553607990/cfi/4!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em 24/02/2021. Acesso em: 24 fev. 2021. 

FERREIRA, Roberto Martins. Sociedade e empresa: sociologia aplicada à 

administração. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0106-7/cfi/4!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em 24/02/21. 

FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos clássicos a sociedade da informação. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466023/cfi/4!/4/4@0.00:5.43 

Acesso em 24/02/21. 

Bibliografia Complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320496/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466023/cfi/4!/4/4@0.00:5.43
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DORETO, D.T. Questão Social, direitos humanos e diversidade [recurso eletrônico] Porto 

Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027619/cfi/0!/4/4@0.00:0.00  

Acesso em 24/02/21. 

BRYM, R. Sociologia: sua bússola para um novo mundo, São Paulo: Cengage Learning, 

2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126170/cfi/2!/4/4@0.00:42.4 

Acesso em 24/02/21. 

MARCONI, M. A. Antropologia: uma introdução. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Disponível 

em:   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022681/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0994  

Acesso em 24 fev. 2021. 

CHARON, Joel M.; VIGILANT, Lee Gharth. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2013.Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175563/cfi/4!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em 24/02/21. 

COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

Disciplina: Imunologia 

Carga horária: 33,3 h 

Ementa: Elementos das imunidades inatas e adquiridas. Resposta imune dos hospedeiros 

às infecções por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Estudo dos processos patológicos 

decorrentes de alterações nos mecanismos normais de resposta imunológica. O papel do 

complexo de histocompatibilidade na resposta imune e na rejeição ao transplante. Aplicação 

e interpretação de métodos imunológicos no diagnóstico clínico. 

Bibliografia Básica 

DELVES, P.J. et al. Roitt: Fundamentos de Imunologia. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/. Acesso em: 10 dez. 

2018. 

FORTE, W. C.N. Imunologia: Do básico ao Aplicado. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312897/. Acesso 

em: 10 dez. 2018. 

LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/. Acesso 

em: 10 dez. 2018. 

Bibliografia complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027619/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175563/cfi/4!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312897/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/
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ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia Celular e Molecular. 8.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. 

MURPHY, K. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

PARSLOW, T.G. et al. Imunologia Médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2015. 

PLAYFAIR, J.H.L.; CHAIN, B.M. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 

Fundamentais. 9. ed. Barueri: Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450154/. Acesso em: 10 dez. 

2018. 

SILVA, A.G.T.  Imunologia Aplicada: Fundamentos, Técnicas Laboratoriais e Diagnósticos. 

1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521039/. Acesso em: 10 dez. 

2018. 

 

Disciplina: Nutrição nos Ciclos da Vida I 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Necessidades e recomendações nutricionais do indivíduo adulto sadio. Métodos 

de cálculos do gasto energético e distribuição de macro e micronutrientes para indivíduos e 

coletividades sadios. Características e elaboração de dieta habitual do adulto. 

Características da dieta do trabalhador. Características da dieta do idoso. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica - Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. – Brasília - Ministério 

da Saúde - 2014. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2  ed. Rio de Janeiro: Rubio. 

2014. 

NEPA. UNICAMP. Tabela brasileira de composição de alimentos. 4. ed. Campinas: 

NEPA/UNICAMP, 2011.  Disponível em: 

http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=

taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021. 

Bibliografia Complementar 
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MAHAN, L. K.; RAYMOND J.L. Krause Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018. 

PHILIPPI, S.T. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão nutricional. 5. 

ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2012. 9788520444931. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444931/. Acesso em: 03 Mar 

2021. 

COZZOLINO, S. F.; COMINETTI, C. (orgs.). Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Barueri, SP: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4. 

Acesso em: 08 Fev. 2021. 

COZZOLINO, S. F. (org). Biodisponibilidade de nutrientes. 5. ed. Barueri: Manole, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451113/pageid/4. 

Acesso em: 08 fev. 2021. 

CUPPARI, L. (coord.). Nutrição nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueri, SP: 

Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452202/. Acesso em: 08 Fev 2021 

Disciplina: Parasitologia 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Introdução à Parasitologia. Estudo dos principais parasitos que atingem a espécie 

humana: classificação, morfologia, habitat, ciclo biológico, transmissão, patogenia, principais 

técnicas para o diagnóstico clínico e laboratorial, epidemiologia, tratamento, profilaxia e 

controle de enfermidades causadas por parasitos. Educação e Saúde para Prevenção de 

Parasitoses. 

 

Bibliografia Básica 

REY, L. Parasitologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2027-4. Acesso em: 22 fev. 

2021. 

BATISTA, R. S. et al. Parasitologia: fundamentos e prática clínica.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2020. Retirado de: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527736473/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 22 fev. 2021.   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2027-4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527736473/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
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FERREIRA, M. U. Parasitologia Contemporânea. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2021. Retirado de: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737166/cfi/6/2!/4/2/2@0:1.58. 

Acesso em: 30 jan. 2021. 

Bibliografia complementar 

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12 ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 546 p. 

REY, L. Bases da parasitologia médica. 3.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Retirado de: https://integrada.minhabiblioteca.co m.br/#/books/978-85-277-2026-7/. Acesso 

em: 17 dez. 2019. 

CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia Humana e Seus Fundamentos Gerais. 2 

ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 

FRANCO, M. A. Atlas de parasitologia humana: com a descrição e imagens de artrópodes, 

protozoários, helmintos e moluscos. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 166 p. 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C.  L. Microbiologia. 12 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2017. Disponível em: https://integrada.minhabi blioteca.com.br/#/books/9788582713549.  

Acesso em: 17 dez. 2019. 

 

Disciplina: Patologia Geral 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Fundamentos da Patologia: conceito de doença; etiologia; patogenia; alterações 

estruturais, funcionais e moleculares. Mecanismos operativos de lesão e envelhecimento 

celular. Mecanismos operativos de distúrbios hemodinâmicos. Mecanismos operativos da 

fisiopatologia da inflamação e reparo tecidual. Alterações do crescimento celular. Neoplasia 

benigna e maligna. Etiopatogenia das neoplasias. Mecanismos operativos da carcinogênese 

experimental. 

 

Bibliografia Básica 

KUMAR, Vinay et al. Robins & Cotran Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p. 

HANSEL, D. E.; DINTZIS, R. Z. Fundamentos de patologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,  2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2491-3/. Acesso em: 08 Fev 2021 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 1501 p. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527737166/cfi/6/2!/4/2/2@0:1.58
https://integrada.minhabi/
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Bibliografia complementar 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia Geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2019. Disponível em: Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/. Acesso em: 08 fev. 

2021. 

ANTCZAK, S. E. et al. Fisiopatologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2537-8/. 

Acesso em: 08 Fev 2021. 

FRANCO, M.; MONTENEGRO, M. R. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2010. 320 p. 

REISNER, H. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/. 

Acesso em: 08 Fev 2021. 

PEREZ, E. Fundamentos de patologia. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520957/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

Disciplina: Bioestatística e Epidemiologia 

Carga horária: 99,9 h 

Ementa: Conhecimentos fundamentais de estatística descritiva e inferencial e sua aplicação 

nas diferentes áreas da saúde. Estudo da distribuição dos principais problemas de saúde no 

Brasil. Fundamentação do método epidemiológico subjacente à formulação e avaliação de 

ações de saúde pública.  Desenvolvimento do espírito crítico na análise metodológica de 

pesquisas e artigos científicos, especialmente na análise de dados empregada. 

 

Bibliografia Básica 

PARENTI, T. Bioestatística. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022072/cfi/1!/4/4@0.00:58.1  

Acesso  em 23fev. 2021. 

ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e computacional: com banco de dados reais em 

disco / Héctor Gustavo Arango. – 3.ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
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2011. Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1943-

8/cfi/4!/4/4@0.00:63.8. Acesso em: 23/02/2021. 

ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2119-6/cfi/4!/4/4@0.00:58.9. 

Acesso em: 23/02/2021. 

Bibliografia complementar 

ROUQUAYROL, M. Z.; FILHO, N. A. Epidemiologia & Saúde. 5. ed. Rio de Janeiro:  

MEDSI, 2000. 

ALMEIDA FILHO, N. Introdução a Epidemiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

ROTHMAN, K. J. Epidemiologia moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325880/cfi/3!/4/4@0.00:28.9. 

Acesso em: 23/02/2021. 

FRANCO, L. J. Fundamentos de epidemiologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2011. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444610/cfi/5!/4/4@0.00:18.6. 

Acesso em: 23/02/2021. 

 

Disciplina: Microbiologia e Segurança dos Alimentos 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Micro-organismos deteriorantes e patogênicos dos alimentos. Intoxicação e 

infecções alimentares. Conservação e deterioração dos alimentos. Mecanismos de controle 

da contaminação microbiológica dos alimentos. 

 

Bibliografia Básica 

SILVA, N. Junqueira Amstalden, V. Silveira e Neliane. Manual de métodos de análise 

microbiológica de alimentos e água. 1ª ed. São Paulo: Blucher,2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521212263/cfi/4!/4/4@0.00:0.0 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

MADIGAN, Michael T., MARTINKO, John M., BENDER, Kelly S., BUCKLEY, Daniel H., 

STAHL, David A. Microbiologia de Brock. 14th edição. Artmed,01/01/2016.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1943-8/cfi/4!/4/4@0.00:63.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1943-8/cfi/4!/4/4@0.00:63.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2119-6/cfi/4!/4/4@0.00:58.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325880/cfi/3!/4/4@0.00:28.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444610/cfi/5!/4/4@0.00:18.6
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521212263/cfi/4!/4/4@0.00:0.0
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712986/cfi/0!/4/4@0.00:57.7 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

JAY, James M. Microbiologia de alimentos. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p. ISBN 

85-363-0507-X. 

Bibliografia Complementar 

FORSYTHE J., S., Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2nd edição, Porto Alegre: 

Artmed, 2013. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327068/cfi/1!/4/4@0.00:0.00 

SANTOS JUNIOR, C. J. Manual de segurança alimentar: boas práticas para os serviços 

de alimentação. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 214 p. ISBN 978-85-7771-000-3. 

FIGUEIREDO, R M. DVAs: guia prático para evitar DVAs doenças veiculadas por 

alimentos. 2.ed. São Paulo: R.M. Figueiredo , 2001. 198 p. ISBN 85-901031-3-7.          

SALVATIERRA, M.C. Microbiologia - Aspectos Morfológicos, Bioquímicos e 

Metodológicos. São Paulo:Érika, 2014. 

TORTORA, G. J., FUNKE, B. R., CASE, C. L. Microbiologia, 12th edição. Artmed. 2017. 

 

4º Período 

 

Disciplina: Direitos Humanos e Diversidade 

Carga Horária: 33,3h 

Ementa: Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de 

proteção internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de 

direitos e garantias. A história e a cultura afro-brasileira e indígena sob a perspectiva dos 

DH. Casos práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às minorias, no 

âmbito dos Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e sociais 

do direito das minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e críticas. 

O Direito das Minorias em face do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, Multiculturalismo e 

à diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas. 

Discriminação, racismo, preconceito e intolerância: conflitos étnico-raciais e religiosos. 

Considerações específicas sobre o direito das minorias no Brasil: índios, afrodescendentes, 

LGBTI+, mulheres, deficientes, idosos, ciganos, crianças e adolescentes e outros grupos 

não citados. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712986/cfi/0!/4/4@0.00:57.7
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327068/cfi/1!/4/4@0.00:0.00
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Bibliografia Básica 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609963/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

MORAES, A. (org.)Constituição da República Federativa do Brasil: de 5 de outubro de 

1988 50. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027464/cfi/6/8!/4/4/4@0:0 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

RAMOS, A. C. Curso de Direitos Humanos. 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020 

1.040 p. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616633/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA FILHO, M. G. Direitos humanos fundamentais. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 

201p. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208537/cfi/0 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

OLIVEIRA, F. M. G. Direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método: 2016.  

Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968908/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cov

er] Acesso em: 12 fev. 2021. 

NETO, Antônio José de Mattos; NETO, Homero Lamarão; SANTANA, Raimundo Rodrigues. 

Direitos humanos e democracia inclusiva. 1ª ed. Saraiva, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502175792/pageid/0. Acesso em: 01 

fev. 2019. 

KOURY, A. P. et al. Constitucionalismo e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO; Belém: CESUPA, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5754-4/cfi/6/2!/4/2/2@0:0  

Acesso em: 12 fev. 2021. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria dos direitos humanos na ordem internacional. 6ª 

ed. Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609963/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027464/cfi/6/8!/4/4/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616633/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208537/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968908/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968908/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5754-4/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202781/pageid/0. Acesso em: 01 

fev. 2019. 

 

Disciplina: Farmacologia Geral 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Farmacologia Geral. Formas Farmacêuticas. Vias de administração de drogas. 

Disposição cinética de fármacos. Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a resposta 

farmacológica. Interação medicamentosa. Biodisponibilidade e bioequivalência de 

medicamentos. Estudos relativos à farmacologia quanto à dinâmica dos diferentes sistemas 

anatomofisiológicos do organismo humano, das características de suas reações aos 

fármacos. Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo, Central e Motor. 

Autofármacos. 

 

Bibliografia Básica 

WHALEN, K.; FINKELl, R.; PANAVELIL, T. A. Farmacologia Ilustrada. 6 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713235/. Acesso em: 22 fev. 

2021. 

ANDRIGHETTI, L. H. et al.  Farmacologia aplicada à nutrição e interpretação de exames 

laboratoriais. 2 ed.  Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023338/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

 KATZUNG, B. G.; TREVOR, A. J. Farmacologia: básica & clínica. 13 ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2017.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555974/cfi/0!/4/4@0.00:52.7. 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

Bibliografia complementar 

LULLMANN, H.; MOHR, K.; HEIN, L. Farmacologia: texto e atlas. 7. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713815/cfi/0!/4/4@0.00:18.8. 

Acesso em: 10 ago. 2020. 

CARELLE, A. C.; CANDIDO, C. C. Nutrição e farmacologia. 2 ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513294/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536313856/cfi/2!/4/4@0.00:66.0. 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

BRUM, L. F. da S.; ROCKENBACH, L.; LAZZAROTTO, L. Farmacologia básica. Porto 

Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025271/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

GOLAN, D. E. et al. Princípios de Farmacologia: a base fisiopatológica da 

Farmacologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2600-9/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 22 fev. 2021. 

 

Disciplina: Nutrição nos Ciclos da Vida II 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Necessidades e recomendações nutricionais do pré-escolar, escolar e 

adolescente. Distribuição de macro e micronutrientes para crianças e adolescentes sadios. 

Características e elaboração de dieta habitual de crianças e adolescentes. 

 

Bibliografia Básica 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

2014. 

NEPA. UNICAMP. Tabela brasileira de composição de alimentos. 4. ed. Campinas: 

NEPA/UNICAMP, 2011.  Disponível em: 

http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=

taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica - Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. – Brasília - Ministério 

da Saúde - 2014. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

 Bibliografia Complementar 

MAHAN, L. K.; RAYMOND J.L. Krause Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018.  

http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf
http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf


41 
 

PHILIPPI, S.T. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão nutricional. 5. ed. 

Barueri, SP: Editora Manole, 2012. 9788520444931. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444931/. Acesso em: 03 Mar 

2021 

COZZOLINO, S. F.; COMINETTI, C. (orgs.). Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Barueri, SP: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4. 

Acesso em: 08 Fev. 2021. 

COZZOLINO, S. F. (org). Biodisponibilidade de nutrientes. 5. ed. Barueri: Manole, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451113/pageid/4. 

Acesso em: 08 fev. 2021. 

CUPPARI, L. (coord.). Nutrição nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueri, SP: 

Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452202/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

Disciplina: Técnica dietética 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Alimentos: seleção, conservação e armazenamento. Per capita. Fator de correção. 

Medidas caseiras. Porcionamento e equivalência. Técnicas de pré-preparo, preparo e 

métodos de cocção. Estudo dietético e experimental dos alimentos de origem animal e 

vegetal. Aproveitamento de sobras e resíduos. Preparações alternativas e especiais. 

 

Bibliografia Básica 

PHILIPPI, S. M. A. Nutrição e técnica dietética. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448595/pageid/0>. Acesso em: 

03 fev. 2021.  

ORNELAS, L. H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2013. 

DOMENE, S. M. A. Técnica dietética: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733571/epubcfi/6/10[;vnd.vst.idre

f=copyright]!/4/2/4@0:0. Acesso em: 03 fev. 2021. 

Bibliografia Complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444931/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451113/pageid/4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452202/
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CARELLE, A. C.; CÂNDIDO, C. C. Manipulação e higiene dos alimentos. 2. ed. São Paulo: 

Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521060/pageid/0>. Acesso em: 

01 out 2019. 

CARELLE, A.C.; CÂNDIDO, C. C. Técnicas dietéticas. São Paulo: Érica, 2014. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521428/pageid/0>. Acesso 

em: 01 out 2019. 

MACEDO, P. G.; MATOS, S. P. Bioquímica dos alimentos: composição, reações e 

práticas de conservação. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/pageid/0>. Acesso em: 

01 out 2019. 

MCWILLIAMS, M. Preparo de alimentos: um guia prático para profissionais. 11. ed. 

Barueri, SP: Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445037/pageid/0>. Acesso em: 

01 out 2019. 

SILVA, M. M. P. et al. Técnica dietética aplicada à dietoterapia. Barueri: Manole, 2015. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452417/pageid/0>. Acesso em: 

01 out 2019.   

 

Disciplina: Tecnologia de alimentos 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Métodos de conservação e acondicionamento de alimento. Processamento de 

conservas; Tecnologia do leite e derivados. ”Rigor Mortis”. Maturação e processos de 

conservação de carnes e pescados. Tecnologia de cereais e leguminosas. Tecnologia de 

frutas e hortaliças. Tecnologia de bebidas. Perdas de nutrientes durante o processamento 

de alimentos. Noções de microscopia de alimentos para fins de controle de qualidade. 

 

Bibliografia Básica 

CAMPBELL-PLATT, G. Ciência e tecnologia de alimentos. Barueri, SP: Manole, 2015. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204 48458/pageid/0 

CARELLE, A. C.; CÂNDIDO, C. C. Tecnologia dos alimentos: principais etapas da 

cadeia produtiva. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521466/pageid/0 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204%2048458/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521466/pageid/0
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FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 4. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715260/pageid/0 

Bibliografia Complementar 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

KOBLITZ, M.B. Matérias-primas alimentícias: composição e controle de qualidade. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2331-

2/pageid/0. Acesso em: 01 out 2019.  

MACEDO, P. G.; MATOS, S. P. Bioquímica dos Alimentos: composição, reações e 

práticas de conservação. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/pageid/0 

NESPOLO, C. R. et al. Práticas em tecnologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711965/pageid/0 

ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética: seleção e preparo dos alimentos. 8 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2013. 

 

Disciplina: Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição I 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Definição, criação, planejamento, execução e avaliação de cardápios para 

coletividades. Elaboração de ficha técnica de preparo. Normas e padrões para o 

planejamento físico de Unidades de Alimentação e Nutrição. Dimensionamento do espaço 

físico. Análise de perigos e pontos críticos de controle de alimentos. Procedimentos 

Operacionais Padronizados. Manual de boas práticas de fabricação. Particularidades de 

UAN em hospitais e lactário. 

 

Bibliografia Básica 

MUTTONI, S. Administração de serviços de alimentação [recurso eletrônico] – Porto 

Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020450/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

SANT ÁNNA, L. C.; NICHELLE, P. G.; MIRANDA, R. C. Administração aplicada à 

produção de alimentos [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

MEZOMO, I. B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. São Paulo: 

Manole, 2002. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715260/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711965/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020450/cfi/0!/4/2@100:0.00


44 
 

Bibliografia Complementar 

ABREU, E. S. et al. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer. 

6. ed. São Paulo: Metha; 2016. 

KOBLITZ, M.B. Matérias-primas alimentícias: composição e controle de qualidade. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2331-

2/pageid/0. Acesso em: 01 out 2019. 

ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética: seleção e preparo dos alimentos. 4 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2006. 

NEPA. UNICAMP. Tabela brasileira de composição de alimentos. 4. ed. Campinas: 

NEPA/UNICAMP, 2011.  Disponível em: 

http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=

taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021 

PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448595/pageid/0. 

Acesso em: 01 out 2019. 

Disciplina: Projeto Integrador II 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Interação entre os conteúdos ministrados nas demais disciplinas do período. 

Estudo e discussão de assuntos relevantes e emergentes na área da nutrição com o objetivo 

de elaboração de um produto final (técnico, científico ou cultural). 

Bibliografia Básica: De acordo com o tema tratado a cada semestre. 

Bibliografia Complementar: De acordo com o tema tratado a cada semestre. 

 

5º Período 

Disciplina: Educação Ambiental e Sustentabilidade 

Carga Horária: 33,3h 

Ementa: Ecologia; Características gerais da atmosfera, água e solo; Poluição do ar, água e 

solo; Legislação Ambiental; Recursos Florestais; Resíduos Sólidos; Agricultura e Meio 

Ambiente; Geoprocessamento Ambiental; Saneamento; Saúde Pública; Agenda 21; Meio 

Ambiente Urbano; Construções Sustentáveis; Energia e Meio Ambiente; Sistemas de Gestão 

Ambiental; Gestão Ambiental Empresarial; Licenciamento Ambiental e Educação Ambiental.  

Bibliografia Básica 

http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf
http://www.nepa.unicamp.br/taco/contar/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf?arquivo=taco_4_versao_ampliada_e_revisada.pdf
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BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Meio Ambiente - Guia Prático e Didático. 2. ed. São 

Paulo: Editora Érica, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521664/. Acesso em: 22 out. 

2020. 

ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, V. (Org.). Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701977/. Acesso em 22 out. 2020. 

SANTOS, M. A. (Org.). Poluição do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos Editora, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634140/. Acesso em 22 out. 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, J. C. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da 

teoria à prática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 256p. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208325/cfi/0 Acesso em: 12 fev. 

2021 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; IBRAHIN, F. I. D. Legislação ambiental.  São Paulo: 

Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521619/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

BRASIL. Agenda 21 brasileira: resultado da consulta nacional / Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. 2. ed. Brasília: Ministério do Meio 

Ambiente, 2004. Disponível em: 

https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/consulta2edicao.pdf. Acesso em: 

23 out. 2020. 

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521664/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701977/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634140/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208325/cfi/0
https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/consulta2edicao.pdf
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da República, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 23 out. 

2020. 

 

Disciplina: Bromatologia e Controle de Qualidade 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Amostragem e preparo de amostra em análise de alimentos. Composição 

centesimal e valor nutritivo dos alimentos. Métodos de análise e determinação da 

composição química dos alimentos (umidade, lipídeos, proteínas, fibras, cinzas e 

carboidratos).  Determinação de carboidrato nos alimentos. Determinação de lipídios de 

origem animal e vegetal. Alimentos proteícos. Bebidas. Legislação de Alimentos. Controle 

de qualidade de alimentos. Critérios de interpretação de laudos bromatológicos. 

 

Bibliografia Básica 

CECCHI, H. M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos. 2. ed. 

Editora da UNICAMP, Campinas, 2003. 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

COZZOLINO, S. M. F. Biodisponibilidade de nutrientes. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449769/cfi/4!/4/4@0.00:18.4. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

 

Bibliografia Complementar  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449769/cfi/4!/4/4@0.00:18.4
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ALMEIDA-MURADIAN, L.B.; PENTEADO, M. V. C. Vigilância Sanitária. Tópicos sobre 

Legislação e Análise de Alimentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.  

CAMPBELL-PLATT, G. (org.) Ciência e tecnologia de alimentos. Barueri: Manole, 2015. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448458/cfi/0!/4/4@0.00:0.00  

Acesso em: 15 fev. 2021.  

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

MELLO, F. R. Controle de qualidade dos alimentos [recurso eletrônico]. Porto Alegre: 

SAGAH, 2017. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022409/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: Acesso em: 15 fev. 2021.  

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo a 

aprender. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

 

Disciplina: Terapia Nutricional nas Doenças Metabólicas 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Princípios da dietoterapia. Diagnóstico e assistência nutricional ao paciente 

hospitalizado e ambulatorial. Dietas hospitalares normal e suas modificações. Terapia 

nutricional nos distúrbios alimentares, nas doenças endócrinas e metabólicas, 

cardiovasculares, pulmonares e neurológicas. 

 

Bibliografia Básica  

CUPPARI, L. (coord.). Nutrição nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueri, SP: 

Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452202/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448458/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022409/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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MAHAN, L. K.; RAYMOND J.L. Krause Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018. 

WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parental na prática clínica. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2017. v. 1, 2 e 3. 

 

Bibliografia Complementar 

COZZOLINO, S. F.; COMINETTI, C. (orgs.). Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Barueri, SP: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4. 

Acesso em: 08 Fev. 2021. 

LIMA, V. C. O. et al.  Nutrição Clínica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023277/. Acesso em: 08 Feb 

2021. 

MARTINS, M. A. et al. Clínica médica Volume 4. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520447758/pageid/0. Acesso 

em: 08 Fev 2021. 

ROSS, A. C. et al. (Ed). Nutrição moderna de shils na saúde e na doença. Barueri, SP: 

Manole, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451670/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

ROSSI, L.; POTRONIERI, F. Tratado de nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527735476/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

 

Disciplina: Avaliação e diagnóstico nutricional 
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Carga Horária: 66,6 

Ementa: Indicadores do Estado Nutricional.  Métodos e técnicas de avaliação do estado 

nutricional: Inquérito alimentar, avaliação antropométrica, bioquímica, imunológica e clínica. 

Métodos e técnicas de avaliação nutricional recomendado de acordo com as fases da vida. 

 

Bibliografia Básica 

MUSSOI, T.D. Avaliação Nutricional na Prática Clínica: Da Gestação ao Envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-277-2378-

7/epubcfi/6/2[%3Bvnd.vst.idref%3Dcover]!/4/2/2%4050:2 Acesso em: 02 ago. 2021. 

RIBEIRO, S. M. L.; MELO, S. M.; TIRAPEGUI, J. Avaliação nutricional, teoria e prática. 

2. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527733694/epubcfi/6/2[%3Bvnd

.vst.idref%3Dcover]!/4/2/2[1e20d22c-aa8e-4575-e22d-e71884936056]%4050:98 Acesso 

em: 02 ago. 2021. 

WAITZBERG, Dan L. Nutrição oral, enteral e parental na prática clínica. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2017. v. 1. 

 

Bibliografia Complementar 

BECK, B.D.; MIRANDA, R.C.; VENTURI, I. Avaliação Nutricional [recurso eletrônico] Porto 

Alegre:Sagah, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595027817/pageid/1 Acesso 

em: 05 ago. 2021.  

CUPPARI, L. Nutrição Clínica no Adulto: Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar 

Nutrição. 3. ed. 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520464106/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 19 mar. 2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-277-2378-7/epubcfi/6/2%5b%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5d!/4/2/2%4050:2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-277-2378-7/epubcfi/6/2%5b%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5d!/4/2/2%4050:2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527733694/epubcfi/6/2%5b%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5d!/4/2/2%5b1e20d22c-aa8e-4575-e22d-e71884936056%5d%4050:98
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527733694/epubcfi/6/2%5b%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5d!/4/2/2%5b1e20d22c-aa8e-4575-e22d-e71884936056%5d%4050:98
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595027817/pageid/1
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520464106/cfi/0!/4/2@100:0.00
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MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14. ed. 

São Paulo: Roca, 2005.  

MARCHIONI, D.M.L.; GORGULHO, B. M.; STELUTI, J. (org) Consumo alimentar : guia 

para avaliação. 1. ed. Barueri: Manole, 2019. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520456194/pageid/0 Acesso 

em: 05 ago. 2021.  

ROSS, A. C. et al. (Ed). Nutrição moderna de shils na saúde e na doença. Barueri, SP: 

Manole, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451670/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

 

Disciplina: Nutrição Materno-Infantil 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Alimentação e Nutrição na gestação, lactação e infância. Recomendação 

nutricional na gestação, lactação e infância. Avaliação e prescrição nutricional na gestação 

e infância. Fisiologia da lactação, benefícios e manejo do aleitamento materno. Crescimento 

e desenvolvimento na infância. Agravos e doenças comuns na gestação, lactação e infância  

 

Bibliografia Básica 

VITOLO, M. R. (org.). Nutrição da gestação ao envelhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2015. 648p 

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. L. Krause: Alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de 

Promoção à Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520456194/pageid/0


51 
 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_criancas_menores_2anos.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo a 

aprender. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

ESCOTT-STUMP, S. Nutrição Relacionada ao Diagnóstico e Tratamento.  6. ed. São 

Paulo: Manole, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452011/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

WEFFORT, V. R. S.; LAMOUNIER, J. A. Nutrição em pediatria: da neonatologia à 

adolescência. Barueri, SP: Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442654/. Acesso em 23 out. 2020. 

PALMA, D.; ESCRIVÃO, M. A. M. S.; OLIVEIRA, F. L. C. Nutrição clínica na infância e na 

adolescência. Guias de medicina ambulatorial e hospitalar da UNIFESP-EPM. Barueri, SP: 

Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447673/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

 

Disciplina: Atenção Primária à Saúde 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Políticas de saúde no Brasil e sua história. Reforma Sanitária. Sistema Único de 

Saúde (SUS) - conceitos e organização. Conceitos e organização da atenção primária à 

saúde (APS). Atribuições dos profissionais na APS. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_criancas_menores_2anos.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452011/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442654/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447673/
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Bibliografia Básica 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível 

em:http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22

/09/2017. Acesso em: 23 jan. 2019.  

FREIRE, C.; ARAÚJO, D. Política Nacional de Saúde: Contextualização, Programas e 

Estratégias Públicas Sociais. São José dos Campos: Érica, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521220/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes: Políticas e Práticas Profissionais. 2. ed. 

São José dos Campos: Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530581/. Acesso em 23 out. 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos 

Administrativos.  SUS: a saúde do Brasil. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011. 

36 p.  Disponível em:  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_saude_brasil_3ed.pdf  Acesso em: 12 fev. 

2021 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990. 

Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 23 out. 

2020. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521220/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530581/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_saude_brasil_3ed.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 23 out. 

2020.  

SOLHA, R. K. T. Sistema Único de Saúde: Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. 

São Paulo: Érica, 2014.  

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: teoria e prática. 1. ed. - Rio de Janeiro: 

MedBook, 2014. 720 p. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786557830277/cfi/2!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

 

Disciplina: Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição I 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Definição, criação, planejamento, execução e avaliação de cardápios para 

coletividades. Elaboração de ficha técnica de preparo. Normas e padrões para o 

planejamento físico de Unidades de Alimentação e Nutrição. Dimensionamento do espaço 

físico. Análise de perigos e pontos críticos de controle de alimentos. Procedimentos 

Operacionais Padronizados. Manual de boas práticas de fabricação. Particularidades de 

UAN em hospitais e lactário. 

Bibliografia Básica 

MEZOMO, I. B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. 6. ed. São 

Paulo: Manole; 2002. 

MUTTONI, S. Administração de serviços de alimentação [recurso eletrônico] – Porto 

Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020450/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

SANT ÁNNA, L. C.; NICHELLE, P. G.; MIRANDA, R. C. Administração aplicada à 

produção de alimentos [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786557830277/cfi/2!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020450/cfi/0!/4/2@100:0.00
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022966/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 12 fev. 2021. 

 

Bibliografia Complementar 

ABREU, E. S. et al. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer. 

6. ed. São Paulo: Metha; 2016. 

KOBLITZ, Maria Bello. Matérias-primas alimentícias: composição e controle de qualidade. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2331-

2/pageid/0>. Acesso em: 01 out 2019. 

ORNELLAS, Lieselotte Hoeschl. Técnica Dietética: seleção e preparo dos alimentos. 4 ed. 

São Paulo: Atheneu, 2006. 

TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Disponível em: 

http://www.nepa.unicamp.br/taco/tabela.php?ativo=tabela. 

PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448595/pageid/0>. Acesso em: 

01 out 2019. 

 

6º Período 

 

Disciplina: Marketing Pessoal e Profissional 

Carga Horária: 66,6h 

Ementa: Mercado e Carreira Profissional. Marketing Pessoal e Profissional – Estrutura. 

Planejamento de Carreira – Como planejar sua carreira profissional. Portfolio Pessoal – 

Tipos, Elaboração do Portfólio Pessoal. Plano de Marketing pessoal e Profissional – 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022966/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
http://www.nepa.unicamp.br/taco/tabela.php?ativo=tabela
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Estrutura. Postura e aparência Profissional – Dicas. Administração do Tempo – Quebra de 

paradigmas e ferramentas para gestão do tempo. Networking – Estrutura e objetivos para 

estabelecer sua rede de contatos. Postura em reuniões e sucesso no trabalho. 

 

Bibliografia Básica 

MELO, P.; CIAMPA, A. L.; MELE, C.; PEIXOTO, A. M. M. Marketing pessoal e 

empregabilidade: do planejamento de carreira ao networking. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517872/. Acesso 

em: 23 out. 2020. 

MARÓSTICA, E.; MARÓSTICA, N. A. C.; BRANCO, V. R. C. Inteligência de mercado. São 

Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116645/. Acesso em 23 out. 2020. 

CILETTI, D. Marketing pessoal: Estratégias para os desafios atuais São Paulo, SP: 

Cengage Learning, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127306/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

 

Bibliografia Complementar 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução 

digital 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012460/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

TAJRA, S. F.; SANTOS, W. Planejando a carreira: Guia Prático para o desenvolvimento 

Pessoal e Profissional. 1. ed. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517933/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517872/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116645/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127306/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012460/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517933/
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SANDHUSEN, R. L. Marketing Básico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502107526/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

FARIA, V. M. Manual de Carreira: Identifique e destaque o talento que existe em você. São 

Paulo: Saraiva, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119369/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

POLIZEI, E. Plano de Marketing.  2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114726/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

Disciplina: Terapia Nutricional em Situações Especiais 

Carga Horária: 66,6 

Ementa: Suporte nutricional enteral e parenteral. Estudo clínico, conduta nutricional e a 

influência do meio ambiente nas enfermidades renais, infectocontagiosas, queimaduras, 

traumatismos, cirurgias, AIDS, câncer, alergias alimentares, enfermidades do sistema 

nervoso e doenças mentais. 

 

Bibliografia Básica 

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 11. ed. 

São Paulo: Roca, 2005. 

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P. Tratado de alimentação, nutrição & dietoterapia. São 

Paulo: Roca, 2007. 1122 p. 

WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parental na prática clínica. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2017. v. 1, 2 e 3. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502107526/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119369/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114726/
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Bibliografia Complementar  

COZZOLINO, S. F.; COMINETTI, C. (orgs.). Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Barueri, SP: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4. 

Acesso em: 08 Fev. 2021. 

LIMA, V. C. O. et al.  Nutrição Clínica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023277/. Acesso em: 08 Feb 

2021. 

MARTINS, M. A. et al. Clínica médica Volume 4: doenças do aparelho digestivo, nutrição 

e doenças nutricionais. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520447741/pageid/0. Acesso 

em: 07 Ago 2021. 

ROSS, A. C. et al. (Ed). Nutrição moderna de shils na saúde e na doença. Barueri, SP: 

Manole, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451670/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

ROSSI, L.; POTRONIERI, F. Tratado de nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527735476/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

 

Disciplina: Educação Alimentar e Nutricional 

Carga Horária: 50h 

Ementa: Formação do hábito alimentar. Teoria do processo de mudança. Planejamento, 

elaboração, execução e avaliação de atividades de educação alimentar e nutricional. Estudo 

e aplicação de materiais de educação alimentar e nutricional. Diferentes correntes de 

interpretação do processo saúde-doença e sua aplicação na educação nutricional. 



58 
 

 

Bibliografia Básica 

DIEZ-GARCIA, R. W.; CERVATO-MANCUSO, A. M. (org). Mudanças alimentares e 

educação alimentar e nutricional. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732512/cfi/6/30!/4/2/4@0:0. 

Acesso em: 12 Jul. 2021. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de Referência 

de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. Brasília, DF: MDS; 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012. Disponível em: 

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/marco_EAN.pdf. Acesso em: Acesso 

em: 12 Jul. 2021.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

MAHAN, L. K.; RAYMOND J.L. Krause Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2018.  

COZZOLINO, S. F.; COMINETTI, C. (orgs.). Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Barueri, SP: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4. 

Acesso em: 08 Fev. 2021. 

CUPPARI, L. (coord.). Nutrição nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueri, SP: 

Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732512/cfi/6/30!/4/2/4@0:0
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/marco_EAN.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445006/pageid/4
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452202/. Acesso em: 08 Fev 

2021. 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo a 

aprender. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

GALISA, M. S. et. al. Educação alimentar e nutricional: da teoria à prática. 1.ed. – Vila 

Mariana, SP: Roca, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2575-0/cfi/6/10!/4/2@0:0 

 

Disciplina: Nutrição Social 

Carga Horária: 83,2 h 

Ementa: Saúde como direito humano. Problemas nutricionais de impacto na saúde pública: 

determinação, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle. Vigilância alimentar e 

nutricional. Direito humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Soberania alimentar. 

Sistemas Alimentares. Segurança e Insegurança alimentar e nutricional. Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição. Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Planejamento e Avaliação em alimentação e nutrição. 

 

Bibliografia Básica 

JAIME, P. C. Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição. São Paulo: Atheneu, 2019. 

TADDEI, J. A. de A. C. et al. Nutriçao em Saúde Pública. 2ªed. Rio de Janeiro: Rubio, 2016. 

VALENTE, F. L. S. Direito humano a alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: 

Cortez, 2002 

Bibliografia Complementar 

Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452202/
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Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Segurança alimentar e 

nutricional: trajetória e relatos da construção de uma política nacional. Brasília: UNESCO, 

2008. 

Curso Básico de Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (Dhana) – 

Módulo I. Fian Brasil, 2020. Disponível em: https://fianbrasil.org.br/curso-sobre-direito-

humano-a-alimentacao-e-nutricao-adequadas-dhana-modulo-i/ 

REDE Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações. 2ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 

Relatório de Monitoramento do Direito à Alimentação e à Nutrição Durante a Covid-19. 

Fian Brasil, 2020. Disponível em: https://fianbrasil.org.br/relatorio-de-monitoramento-do-

direito-a-alimentacao-e-a-nutricao-durante-a-covid-19-junho-2020/ 

 

7º Período 

 

Disciplina: Análise Sensorial  

Carga horária: 50h 

Ementa: Estudo e aplicações da análise sensorial de alimentos. Atributos sensoriais dos 

alimentos e os órgãos do sentido. Requisito para desenvolvimento dos métodos sensoriais. 

Testes sensoriais. Procedimentos estatísticos para análise dos testes. Desenvolvimento de 

produtos alimentares para utilização humana. Fundamentos da nutrição experimental.  

 

Bibliografia Básica: 

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 2. ed. Curitiba: Champagnat, 2007. 

239p. 

ESCOUTO, L. F. S. Educação para o sabor: uma proposta ao ensino da sensorialidade em 

gastronomia e nutrição. São Paulo: Hotec, 2006. 80p. 

PIMENTEL, C. V. M. B.; FRANCKI, V. M.; GOLLUCKE, A. P. B. Alimentos funcionais: 

introdução as principais substancias bioativas em alimentos. São Paulo: Varela, 2005. 

Bibliografia Complementar 
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CECCHI, H. M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos. 2. ed. 

Editora da UNICAMP, Campinas, 2003.  

BRASIL. Alimentos: guia para determinação de prazos de validade de alimentos. n. 16, 

versão 1. Brasília, DF: ANVISA, 2018. 76p. Disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio9

MrWsdHsAhVCH7kGHfmCD1IQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fsegurancaalimentar

.mprs.mp.br%2Falergenicos%2Fguia.pdf&usg=AOvVaw1RmilVJktfTogHSV9Yz_1_> 

Acesso em: 25 out 2020. 

FRANCO, M. R. B. Aroma e sabor de alimentos. São Paulo: Varela, 2004. 

MINIM, V. P. R. Análise sensorial: estudos com consumidores. 2. ed. Viçosa: UFV, 2006. 

PROENÇA, R. P. C. et al. Qualidade nutricional e sensorial na produção de refeições. 

Florianópolis: UFSC, 2005. 

 

Disciplina: Ética e bioética em saúde 

Carga Horária: 66,6h 

Ementa: Princípios de filosofia moral e ética aplicada. Questões éticas. Conduta ética 

profissional e sua avaliação. O trabalho do código de ética no cotidiano. Discussão sobre 

Bioética. A ética na pesquisa científica. Cultura, religião e Bioética. 

 

Bibliografia Básica 

BONAMIGO, E. L. Manual de bioética: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: All Print, 2015. 

358 p. 

CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 

2017.  

COELHO, C.; SEGRE, M. (org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 218 p. ISBN 

978-85-314-0304-0. 

Bibliografia Complementar 

DALL'AGNOL, D. Bioética. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537805824/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idre

f=cov01]!/4/2[cover-image]/2@0:0.0977>. Acesso em: 25 out 2020. 
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GOZZO, D.; LIGIERA, W. R. Bioética e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502163126/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 25 out 2020.   

MARTINS, L.; SCHLINK, B. Bioética à luz da liberdade científica. São Paulo: Atlas, 2014. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489787/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 25 out 2020.   

MARTINS-COSTA, J.; MÖLLER, L. L. Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro:  Editora 

Forense, 2009. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

309-5606-6/cfi/0!/4/4@0.00:26.7>. Acesso em: 25 out 2020.   

SILVA, J. V. (Org). Bioética: uma visão multidimensional. Rio de Janeiro: Editora Iátria, 

2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140863/cfi/2!/4/4@0.00:81.9>. 

Acesso em: 25 out 2020.   

 

Disciplina: Administração e gestão em Saúde 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: História da saúde pública no Brasil. Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes 

e legislação básica. Gerenciamento de unidades de saúde. Manutenção de Políticas 

Públicas de Saúde. Características da gestão do Sistema de Saúde. Participação da 

comunidade na gestão do SUS. Pactos pela Saúde: Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela 

Vida e Pacto de Gestão. Planejamento em Saúde: Planejamento Estratégico e Planejamento 

Situacional, planos Plurianuais (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

 

Bibliografia Básica 

NETO, G. V; MALIK, A. M. Gestão em saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: 

MEDSI, 2000. 



63 
 

ZUCCHI, P.; FERRAZ, M. B. (org).  Guia de economia e gestão em saúde. Barueri, SP: 

Manole, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível 

em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/

2017 

FREIRE, C.; ARAÚJO, D. Política Nacional de Saúde: contextualização, programas e 

estratégias públicas sociais. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521220/cfi/2!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

GIOVANELLA, L.; LOBATO, L. V. C.; NORONHA, J. C.; CARVALHO, A. I. Políticas e 

sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012. 

SOLHA, R. K. T. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e práticas profissionais. 2. ed. 

São Paulo: Érica, 2014. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536510972/cfi/2!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

SOLHA, R. K. T. Sistema Único de Saúde: componentes, diretrizes e políticas públicas. 

São Paulo: Érica, 2014. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Elaboração do trabalho de Conclusão de curso (TCC).  Introdução do TCC. 

Contextualização do Tema e Problema de Pesquisa. Objetivo Geral e Específicos. 

Justificativa. Revisão Teórica. Procedimentos Metodológicos. Descrição e Análise dos 

Dados e interpretação dos Resultados. Normas para publicação. Ética em pesquisa. 

 

Bibliografia Básica 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência.  2. ed. São Paulo: Atlas,1985. 118 p. 
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MARTINS, G. A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de 

conclusão de curso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 108 p. 

SOUZA, H. P. Manual de normas de Vancouver para elaboração de trabalhos técnico-

científicos na área da saúde. São João del-Rei: IPTAN, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:65.6>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

AQUINO, I. S. Como ler artigos científicos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0!/4/4@0.00:13.9>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. Metodologia do trabalho científico. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/4!/4/2/2@0:0>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

MEDEIROS, J. B.; ANDRADE, M. M. Manual de elaboração de referências bibliográficas: 

a nova NBR 6023:2000 da ABNT exemplos e comentários. São Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Redação de artigos científicos. São Paulo: Atlas, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001532/cfi/6/2!/4/2/2@0:28.7>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

 

Disciplina: Tópicos Integradores I 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Estudo e discussão de assuntos relevantes e emergentes em Nutrição, visando à 

atualização, reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área. Abordagem de 

conteúdos programáticos não contemplados nas disciplinas antecedentes em função de sua 

atualidade. 
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Bibliografia Básica: De acordo com o tema tratado no semestre. 

Bibliografia Complementar: De acordo com o tema tratado no semestre. 

 

Disciplina: Nutrição na prática esportiva 

Carga Horária: 33,3 

Ementa: Introdução à nutrição no esporte. Metabolismo energético no exercício físico. 

Avaliação da composição corporal de atletas. Importância dos macronutrientes na atividade 

física. Planejamento dietético para praticantes de exercício físico. Alimentação pré, durante 

e pós exercício. Hidratação. Recursos ergogênicos nutricionais. 

 

Bibliografia Básica 

FRANCHINI, Emerson (org.). Fisiologia do exercício: intermitente de alta intensidade. São 

Paulo: Phorte, 2014. 222 p. 

KATCH, F. I.; KATCH, V. L.; MCARDLE, W. D. Nutrição para o desporto e o exercício. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 928 p. 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição 

e desempenho humano. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1113 p. 

 

Bibliografia Complementar 

BIESEK, S.; ALVES, L. A.; GUERRA, I. (Orgs.). Estratégias de nutrição e suplementação 

no esporte. 3. ed. São Paulo: Manole, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448502/pageid/0>. Acesso em: 25 

out 2020. 

HIRSCHBRUCH, M. (Org.). Nutrição Esportiva: uma visão prática. 3. ed. Barueri, SP: 

Manole, 2014. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449813/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

PASCHOAL, V.; NAVES, A. Tratado de nutrição esportiva funcional. São Paulo: Roca, 

2017. 752 p. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-

0410-1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 25 out 2020. 
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POWERS, S. K., HOWLEY, E. T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao 

condicionamento e ao desempenho. 8. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449882/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

SBEM. Suplementação alimentar na prática clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2016. 184p. 

8º Período 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II 

Carga Horária: 16,6 h 

Ementa: Elaboração do trabalho de Conclusão de curso (TCC).  Contextualização do Tema 

e Problema de Pesquisa. Revisão Teórica. Procedimentos Metodológicos. Descrição e 

Análise dos Dados e interpretação dos Resultados. Normas para publicação. Ética em 

pesquisa. Desenvolvimento de artigo Científico. Apresentação Oral. Elaboração de 

apresentação científica. Participação em eventos científicos. 

 

Bibliografia Básica 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência.  2. ed. São Paulo: Atlas,1985. 118 p. 

MARTINS, G. A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de 

conclusão de curso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 108 p. 

SOUZA, H. P. Manual de normas de Vancouver para elaboração de trabalhos técnico-

científicos na área da saúde. São João del-Rei: IPTAN, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:65.6>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

AQUINO, I. S. Como ler artigos científicos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0!/4/4@0.00:13.9>. 

Acesso em: 25 out 2020. 
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MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. Metodologia do trabalho científico. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/4!/4/2/2@0:0>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

MEDEIROS, J. B.; ANDRADE, M. M. Manual de elaboração de referências bibliográficas: 

a nova NBR 6023:2000 da ABNT exemplos e comentários. São Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Redação de artigos científicos. São Paulo: Atlas, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001532/cfi/6/2!/4/2/2@0:28.7>. 

Acesso em: 25 out 2020. 

 

Disciplina: Gestão e Empreendedorismo  

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Fundamentos de Administração. Estudos dos conceitos de empreendedorismo. 

Características, tipos e habilidades do empreendedor. Formas de empreendedorismo 

(Oportunidade X Necessidade). Gestão Empreendedora, Liderança e Motivação. Órgãos e 

instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores; elaboração de planos de 

negócios. 

 

Bibliografia Básica:  

CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. 6. ed. São Paulo: Campus, 2001.  

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor; inovar e 

se diferenciar na sua empresa. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

Bibliografia Complementar:  

BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: 

Cengage Learning, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109388/pageid/0>. Acesso em: 25 

out 2020.  
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CAVALCANTI, M.; FARAH, O. E.; MARCONDES, L. P. (Org). Empreendedorismo: 

estratégia de sobrevivência para pequenas empresas. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. 

Barueri: Manole, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438299/pageid/0>. Acesso em: 25 

out 2020.  

DORNELAS, J. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de 

sucesso. 4. ed. São Paulo: Empreende, 2020. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587052014/cfi/4!/4/4@0.00:60.5>. 

Acesso em: 25 out 2020.  

LINS, L. S. Empreendedorismo: uma abordagem prática e descomplicada. São Paulo: 

Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493968/pageid/0>. Acesso em: 25 

out 2020. 

 

Disciplina: Tópicos Integradores II 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Estudo e discussão de assuntos relevantes e emergentes em Nutrição, visando à 

atualização, reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área. Abordagem de 

conteúdos programáticos não contemplados nas disciplinas antecedentes em função de sua 

atualidade. 

Bibliografia Básica: De acordo com o tema tratado no semestre. 

Bibliografia Complementar: De acordo com o tema tratado no semestre. 

 

Disciplinas Eletivas 

 

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

Carga Horária: 66,6 h 

Ementa: Parâmetros para a realização dos sinais na Libras. Datilologia ou processo 

datilológico. Conceito e caracterização da surdez. Mitos e verdades sobre as línguas de 

sinais e a pessoa com surdez. História da pessoa surda no mundo e no Brasil. Prática em 

Libras: Alfabeto manual, numerais ordinais e cardinais, tempo e calendário, adjetivos, 
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verbos, corpo humano, termos específicos da nutrição, alimentos, sintomas, excreções 

orgânicas, substâncias e hábitos que podem causar problemas de saúde, sintomas, doenças 

e problemas de saúde, exames, saudações, cortesias, dados pessoais e contatos. 

 

Bibliografia Básica 

QUADROS, Ronice M. Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais. Porto Alegre: 

Penso, 2017. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291113/cfi/6/24!/4/2@0:0.00>. 

Acesso em: 06 jul. 2021. 

LOPES, Maura C. Surdez & Educação . 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179932/pageid/0> Acesso em: 

06 jul. 2021. 

MORAIS, Carlos Eduardo Lima de. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305/>. Acesso em: 06 jul. 

2021. 

 

Bibliografia Complementar 

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola Editorial, 2014.  

GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sociointeracionista. 7. ed. São Paulo: Ed. Plexus, 2002.  

QUADROS, Ronice M. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 1997. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581/pageid/0>. Acesso em: 05 

jul. 2021. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291113/cfi/6/24!/4/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179932/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581/pageid/0
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QUADROS, Ronice Muller. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: 

Artmed, 2004.  

QUADROS, Ronice M, CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais. Porto Alegre: ArtMed, 

2011. [Minha Biblioteca]. Disponível em: <  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200/pageid/151>. Acesso em: 

05 jul. 2021. 

 

Disciplina: Nutrição Comportamental 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Explorar a ciência da nutrição sob a perspectiva da abordagem não prescritiva. 

Introduzir a discussão sobre princípios da alimentação intuitiva, o comer com atenção plena 

e abordagens da terapia cognitivo comportamental na Nutrição. Problematizar o hábito 

alimentar e reconhecer a necessidade de compreendê-lo a partir de uma perspectiva 

sociocultural. 

 

Bibliografia Básica 

ALVARENGA, M. et al. (org.) Nutrição Comportamental. 2. ed. São Paulo: Manole, 2019. 

Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520456163/cfi/2!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 24 out. 2020. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica - Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. – Brasília - Ministério 

da Saúde - 2014. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020.   

ALVARENGA, M.; DIAS, N.M.A. Aconselhamento Nutricional na prática clínica. In: 

CUPPARI, L. Nutrição Clínica no Adulto. 4. ed. Barueri: Manole, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438237/cfi/170!/4/4@0.00:16.3. 

Acesso em: 24 out. 2020. 

 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200/pageid/151
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520456163/cfi/2!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438237/cfi/170!/4/4@0.00:16.3
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Bibliografia Complementar 

ANTONACCIO, C. Por que não fazer dieta está associado com a prevenção dos transtornos 

alimentares? Instituto NC. Disponível em: 

https://nutricaocomportamental.com.br/2020/09/26/por-que-nao-fazer-dieta-esta-associado-

com-a-prevencao-dos-transtornos-alimentares/. Acesso 24 out. 2020. 

CENTRO BRASILEIRO DE MINDFUL EATING. Princípios do Mindful eating. Centro 

Brasileiro de Mindful Eating. Disponível em 

http://mindfuleatingbrasil.com.br/index.php/principiosmindfuleating/. Acesso em 24 out. 

2020. 

MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 11. ed. 

São Paulo: Roca, 2005. 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais: aprendendo a 

aprender. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

DERAM, S. O peso das dietas. 2. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2018. 

 

Disciplina: Segurança Alimentar e Nutricional 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: A disciplina subsidiará o acadêmico conhecer e discutir os significados e 

indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), Soberania Alimentar e Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA), bem como os mecanismos de exigibilidade 

desse direito. Abordará a questão alimentar no plano internacional, a Política e o Sistema 

Nacional de SAN (políticas, programas e equipamentos sociais) que visam efetivá-la, além 

de explorar a participação social e iniciativas comunitárias na busca pela sua garantia e pela 

sustentabilidade alimentar. 

 

Bibliografia Básica 

TADDEI, J. A. A. C.; LANG, R. M. F.; LONGO-SILVA, G.; TOLONI, M. H. A. (Ed.). Nutrição 

em saúde pública. Rio de Janeiro, RJ: Rubio, 2011. 640 p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. 

Segurança alimentar e nutricional: trajetória e relatos da construção de uma política 

nacional – Brasília - UNESCO, 2008. Disponível em: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/24.pdf. Acesso em: 23 out. 2020. 

http://mindfuleatingbrasil.com.br/index.php/principiosmindfuleating/
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/24.pdf
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LEÃO, M. (org). O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de 

segurança alimentar e nutricional. Brasília: ABRANDH, 2013. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

 

Bibliografia Complementar 

SESC - Serviço Social do Comercio. Seminário Nacional Mesa Brasil. SESC: segurança 

alimentar e nutricional: desafios e estratégicas. Rio de Janeiro: SESC, 2010. Anais [...] 

Disponível em: https://www.sesc.com.br/mesabrasil/doc/seminarioMesaBrasil.pdf. Acesso 

em: 23 out. 2020. 

FONTELES, Nazareno. Em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília: 

Câmara de Deputados, 2008. Disponível em: http://sintema.org.br/sintema/wp-

content/uploads/2012/08/cartilha-da-seguranca-alimentar.pdf. Acesso em: 23 out. 2020. 

MOREIRA, T. C. et al. Saúde coletiva. Porto Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023895/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

BRASIL. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. 1. ed. 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 84 

p. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf 

Acesso em: 12 mar. 2020. 

BRASIL. Marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica.  

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2015. 56 p. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf 

Acesso em: 12 mar. 2020. 

Disciplina: Alimentos Funcionais  

Carga Horária: 33,3 h  

Ementa: Alimentos funcionais. Nutracêuticos. Probióticos e prebióticos. Quimioproteção e 

quimioprevenção. Indústria, mercado e perspectivas. Legislação no Brasil e no mundo. 

Compostos bioativos isolados. 

 

Bibliografia Básica  

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf
https://www.sesc.com.br/mesabrasil/doc/seminarioMesaBrasil.pdf
http://sintema.org.br/sintema/wp-content/uploads/2012/08/cartilha-da-seguranca-alimentar.pdf
http://sintema.org.br/sintema/wp-content/uploads/2012/08/cartilha-da-seguranca-alimentar.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023895/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf
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PIMENTEL, C. V. M. B.; ELIAS, M. F.; PHILIPPI, S. T. Alimentos funcionais e compostos 

bioativos. Barueri, SP: Manole, 2019. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761955/cfi/6/8!/4/2/4@0:0>. 

Acesso em: 25 out 2020.  

PIMENTEL, C. V. M. B.; FRSNCKI, V. M.; GOLLÜCKE, A. P. B. Alimentos Funcionais: 

introdução às principais substâncias bioativas em alimentos. São Paulo: Varela, 2005. 

95p.  

STRINGHETA, P. C.; VILELA, M. A. P.; OLIVEIRA, T. T.; NAGEM, T. J. Alimentos 

"Funcionais": conceitos, contextualização e regulamentação. Juiz de Fora: Templo, 

2007. 246p.  

 

Bibliografia Complementar  

COSTA, N. M. B.; ROSA, C. O. B. Alimentos Funcionais: compostos bioativos. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Rúbio, 2010. (online). Disponivel em: 

< https://issuu.com/editorarubio/docs/issuu_alimentos_funcionais_2___ed.>. Acesso em: 25 

out 2020.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n. 16, de 

30 de abril de 1999. Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de 

Alimentos e ou Novos Ingredientes. Brasília,1999.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n. 17, de 

30 de abril de 1999. Aprova o Regulamento Técnico que Estabelece as Diretrizes Básicas 

para Avaliação de Risco e Segurança dos Alimentos. Brasília, 1999.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n. 18, de 

30 de abril de 1999. Aprova o Regulamento Técnico que Estabelece as Diretrizes Básicas 

para Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e ou de Saúde Alegadas em 

Rotulagem de Alimentos. Brasília, 1999.  
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1.5 Conteúdos curriculares 

 

 As séries semestrais e a Carga Horária total do curso, definidas na matriz curricular, 

são integralizadas por meio de Disciplinas obrigatórias e eletivas, Projetos Integradores – PI, 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, Estágios Supervisionados - ES e Atividades 

Complementares - AC, com sustentação em processo de ensino interdisciplinar. Além disso, 

permite a constituição de turmas com número regular de alunos e regularização do fluxo 

curricular, facilitando o acompanhamento pedagógico e a oferta dos componentes 

curriculares, recuperando politicamente o significado de turma, possibilitando a criação de 

laços afetivos e políticos necessários à construção da cidadania. 

A matriz curricular do curso é composta pelos seguintes componentes/unidades curriculares: 

 Disciplinas - teóricas e/ou práticas; 

 Projetos Integradores – PI; 

 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

 Estágio Supervisionado – ES; 

 Atividades Complementares - AC. 

 As Disciplinas são componentes curriculares desenvolvidos, em função de sua 

natureza, por meio de: Aulas teóricas e/ou aulas práticas (presenciais ou semipresenciais, 

em conformidade com a natureza da disciplina, a legislação e as políticas institucionais), 

ministradas pelo(s) professor(es) da disciplina, previstas e descritas no Plano de Ensino e 

Cronograma vinculados; 

 Em algumas Disciplinas as atividades discentes são requisitadas por meio de 

vivências de conteúdos em metodologias ativas de ensino em que o aprendiz é protagonista 

de seu processo de aprendizagem. São cumpridas pelo aluno sob a orientação, 

acompanhamento, supervisão e avaliação, previstas e detalhadas no Plano de Ensino e 

Cronograma vinculados, com definição clara da respectiva carga horária e da forma de 

avaliação de desempenho do aluno nas atividades.  

 Nas Disciplinas vivenciadas em EAD são operacionalizadas Atividades a Distância 

(desenvolvidas por meio de estudo orientado com a utilização de guias de estudo online ou 

outras fontes indicadas e também de atividades - videoaulas, leitura de textos, estudos de 

casos, participação em fóruns de discussão, questionários e/ou outros -, diversificadas e 

integradas, realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, voltadas para 
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apreensão, fixação e ampliação das competências previstas para a disciplina, sendo 

cumpridas pelo aluno sob mediação, orientação, acompanhamento e supervisão do 

Professor/Tutor da Disciplina e Tutores, com definição clara da respectiva carga horária e 

da forma de avaliação de desempenho do aluno nas atividades) e Atividades Presenciai (sob 

a supervisão do Tutor para realização de avaliações). 

 Os Projetos Integradores (PI) são componentes curriculares desenvolvidos por meio 

de: 

 Encontros Semanais presenciais, orientados e supervisionados pelo(s) professor(es) 

deste componente curricular, nos quais é realizado o desenvolvimento de 

competências para compreender, analisar, contextualizar e integrar conteúdos, 

vivências e práticas interdisciplinares, assim como o planejamento e sistematização 

do Projeto Final; e 

 Projeto Final, desenvolvido pelo aluno individualmente ou em grupo, conforme 

definido na ementa deste componente curricular para a série, relacionado ao Núcleo 

Temático definido, visando à integração dos conteúdos e competências 

desenvolvidos nas disciplinas da série, tendo como principal finalidade propiciar a 

vivência de uma abordagem interdisciplinar, desenvolvendo no aluno a competência 

de integrar conteúdos diversos, sob orientação, acompanhamento, supervisão e 

avaliação do(s) professor(es) deste componente curricular. Também com propostas 

de vivências de metodologias ativas de ensino e aprendizagens. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por finalidade proporcionar ao aluno 

de graduação a oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos e a sua 

capacidade crítica e de sistematização, interpretação e análise do tema desenvolvido. É um 

componente curricular obrigatório que se constitui de uma produção orientada em 

conformidade com as normas definidas institucionalmente, cujo tema deverá estar 

relacionado com os estudos desenvolvidos ao longo do curso e, preferencialmente, 

vinculado a uma linha institucional de pesquisa. 

 O Estágio Supervisionado (ES) é um componente curricular com normas institucionais 

específicas (regulamentando formas de apresentação, orientação, supervisão e 

coordenação das atividades) e pelos demais instrumentos legais pertinentes 

 O Componente Curricular Atividades Complementares (AC) é regulamentado em 

normas gerais da Instituição, tendo como finalidade enriquecer e implementar o perfil do 

formando visando essencialmente: (a) complementar e flexibilizar o processo de formação 
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acadêmica; (b) ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática para além 

da sala de aula; (c) favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as 

diferenças sociais, culturais e econômicas; (d) favorecer os processos de tomada de 

iniciativa pelos alunos; e (e) propiciar a inter e transdisciplinaridade dentro e entre as séries 

curriculares. 

 Essas atividades poderão ser desenvolvidas também fora do ambiente acadêmico, 

devendo, neste caso, ser reconhecidas, supervisionadas e homologadas pela Coordenação 

do Curso (ouvido o Conselho do Curso, quando necessário), cabendo a esta organizá-las 

ao longo do tempo de integralização curricular, conforme o especificado nas normas que 

regulamentam essas atividades na IES. 

 O curso está estruturado segundo os campos interligados de formação definidos pelos 

seguintes conteúdos: 

 Ciências Biológicas e da Saúde – Anatomia Humana; Bioestatística e Epidemiologia; 

Bioquímica; Citologia/Histologia; Embriologia, Genética e Evolução; Farmacologia 

Geral; Fisiologia Humana; Imunologia; Microbiologia; Parasitologia; Patologia Geral; 

Química Orgânica. 

 Ciências Sociais, Humanas e Econômicas – Administração e Gestão em Saúde; 

Antropologia e Sociologia; Atenção Primária à Saúde; Direitos Humanos e 

Diversidade; Disciplina Eletiva I: Libras; Educação Ambiental e Sustentabilidade; 

Gestão e Empreendedorismo; Língua Portuguesa; Marketing Pessoal e Profissional; 

Metodologia Científica; Psicologia aplicada à Saúde. 

 Ciências da Alimentação e Nutrição – Avaliação e Diagnóstico Nutricional; 

Dietoterapia Patologia da Nutrição I; Dietoterapia Patologia da Nutrição II; Disciplina 

Eletiva II: Nutrição Comportamental; Educação Alimentar e Nutricional; Estágio 

Supervisionado I (Nutrição em Unidades de Alimentação e Nutrição); Estágio 

Supervisionado II (Nutrição Social); Estágio Supervisionado III (Nutrição Clínica); 

Ética e Bioética em Saúde; Introdução à Nutrição e Exercício Profissional; Nutrição 

Básica e Metabolismo; Nutrição Materno Infantil; Nutrição na Prática Esportiva ; 

Nutrição nos Ciclos da Vida I; Nutrição nos Ciclos da Vida II; Nutrição Social; Projeto 

Integrador I; Projeto Integrador II; Planejamento e Administração de Unidades de 

Alimentação e Nutrição I; Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação 

e Nutrição II; Tópicos Integradores I; Tópicos Integradores II; Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) I; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II. 
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 Ciências dos Alimentos – Análise Sensorial; Bromatologia e Controle de Qualidade; 

Microbiologia e Segurança de Alimentos; Técnica Dietética; Tecnologia de Alimentos. 

 

1.6 Metodologia 

 

 Os planos de ensino dos componentes curriculares, com os conteúdos conceituais 

das unidades de estudo, deverão ser disponibilizados pelos professores no início do 

semestre letivo, para que os alunos possam melhor planejar sua vida acadêmica, 

antecipando seus estudos. 

O professor deverá associar, em seu planejamento, links, filmes, textos diversos, 

artigos, bem como propor as atividades avaliativas, como trabalhos de pesquisa, 

questionários de reflexão, lista de exercícios, entre outras estratégias de ensino e 

aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. Esses recursos, disponibilizados 

previamente aos alunos, favorecem a análise/estudo prévio para que os encontros de 

trabalho (aulas) sejam mais produtivos. 

A disponibilização do material didático que será utilizado com antecedência é um meio 

para que a participação dos alunos em sala de aula seja mais efetiva e para que o aluno 

consiga, assim, aprimorar seu processo de aprendizado. 

As atividades práticas (laboratórios, visitas técnicas, trabalhos de campo, entre outras) 

previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro, com objetivos bem 

definidos, e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados.  

 

As atividades de Estágio Supervisionado e de Trabalho de Conclusão de Curso são 

executadas conforme seus regulamentos próprios, aprovados pelo Colegiado do Curso e 

sob supervisão/orientação do corpo docente, buscando garantir a articulação teoria/prática. 

O desenvolvimento da visão sistêmica, crítica e reflexiva, prevista nos objetivos gerais 

e no perfil do egresso, bem como nas DCNs, deve ser trabalhada de forma transversal em 

todas as disciplinas do curso, assim como nos estudos de casos, estágios e TCC. 

Considerando a observação e a reflexão como princípios cognitivos de compreensão 

da realidade, torna-se necessário aprofundar e ampliar a articulação teoria e prática na 

estrutura curricular, integralizando todas as atividades acadêmicas fundamentais para a 

produção do conhecimento na área do curso.  

Nessa perspectiva, a organização curricular inclui a realização de estágios 

supervisionados nos 6º, 7º e 8º períodos do curso, em 3 (três) áreas: Nutrição em Unidades 
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de Alimentação e Nutrição, Nutrição Social e Nutrição Clínica. Estes estágios são realizados 

em instituições de saúde e serviços de alimentação e ocorrem após o curso, pelo discente, 

das disciplinas teóricas relacionadas a cada área de estágio. 

Para conclusão do curso são necessárias 645 horas de estágio supervisionado, sendo 

215 horas em cada uma das áreas descritas anteriormente. Ainda para complementar o 

contato com a prática, são realizadas visitas técnicas a instituições onde não acontecem 

estágios supervisionados, mas que são importantes para complementar o conhecimento dos 

discentes. Essas visitas são sugeridas pelos docentes e/ou coordenação do curso e 

programadas de acordo com a necessidade das disciplinas em andamento. 

O trabalho interdisciplinar e coletivo busca permitir o desenvolvimento de uma 

capacidade de análise e produção de conhecimentos com base numa visão multidimensional 

e, portanto, mais abrangente sobre o objeto de estudo. Ele corresponde a uma nova 

consciência da realidade, a um novo modo de pensar, que resulta num ato de troca, de 

reciprocidade e integração entre áreas diferentes de conhecimento, visando tanto a 

produção de novos conhecimentos como a resolução de problemas de modo global e 

abrangente.  

Para atingir estes objetivos, compete aos docentes do curso planejar estratégias de 

aprendizagem que possam facilitar a aquisição de conhecimentos teórico-práticos, 

competências e habilidades para a comunicação, análise crítica e criativa, reflexão 

independente e trabalho em equipe em contextos multiculturais. Compete ainda estimular a 

criatividade, envolvendo a combinação entre o saber tradicional ou local e o conhecimento 

aplicado da ciência avançada e da tecnologia. 

 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

 

O curso de bacharelado em Nutrição do UNIPTAN apresenta três disciplinas em seu 

plano curricular pleno relativas ao estágio: Estágio Supervisionado I (Nutrição em Unidades 

de Alimentação e Nutrição); Estágio Supervisionado II (Nutrição Social) e Estágio 

Supervisionado III (Nutrição Clínica). Os estágios curriculares têm carga horária total de 645 

horas que corresponde a 20% da carga horária total do curso. 

O estágio supervisionado é uma oportunidade para o aluno observar, analisar e 

desenvolver as habilidades técnicas e administrativas da profissão de nutricionista, 

ancorados nas disciplinas teóricas cursadas. O estagiário deve buscar a capacidade para 
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formular o pensamento crítico-reflexivo sobre a profissão de nutricionista, os profissionais de 

saúde e as instituições de saúde. 

O Estágio Supervisionado I (Nutrição em Unidades de Alimentação e Nutrição) (215 

horas) pode ocorrer a partir do 6º período de acordo com sua oferta na matriz curricular e 

contempla as disciplinas de Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e 

Nutrição I e Planejamento e Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição II. Pode 

ser realizado em Unidades de produção de alimentos e refeições. O Estágio Supervisionado 

II (Nutrição Social) (215 horas) pode ocorrer a partir do 7º período de acordo com sua oferta 

na matriz curricular e contempla, principalmente, as disciplinas de Atenção Primária à Saúde, 

Nutrição Social e Administração e Gestão em Saúde. Pode ser realizado em Unidades 

Básicas de Saúde, creches, escolas e outros ambientes que permitam o exercício de 

atividades de saúde coletiva. O Estágio Supervisionado III (Nutrição Clínica) (215 horas) 

ocorre no 8º período e contempla, principalmente, as disciplinas de Terapia Nutricional nas 

Doenças Metabólicas e Terapia Nutricional em Situações Especiais. Pode ser realizado em 

hospitais, clínicas e ambulatórios. 

É interessante mencionar que, apesar dos estágios serem direcionados a disciplinas 

específicas, as demais disciplinas podem e devem ser mencionadas ao longo da realização 

dos estágios, visto que a prática é abrangente e, assim, requer diversos conhecimentos e 

habilidades prévios para análise, prática e interpretação das situações encontradas. 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), 

as atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm até 

o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC nº 

544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de atividades 

práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema remoto 

adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

 Nesse contexto, caso a situação decorrente da pandemia se estenda até o período 

previsto para a realização de estágios, o Curso de Nutrição, através do seu Núcleo Docente 
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Estruturante, realizará adequações em seu Regulamento de estágio curricular 

supervisionado, com os objetivos de:  

a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantenham contato;  

b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde. 

 A seguir, é apresentado o Regulamento do estágio curricular supervisionado do Curso, 

em vigor antes da pandemia, e logo após as alterações realizadas no mesmo em função do 

período de isolamento social.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

TÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas 

ao Estágio Supervisionado em Nutrição. As disposições legais para a implantação e 

implementação dos estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior devem 

respeitar a legislação vigente: 

I. Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001, do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Ensino Superior, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Nutrição. 

II. Lei 11.788, de 25.10.08, que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do 

art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/43, 

e a Lei 9.394/96; revoga as Leis 6.494/77, e 8.859/94, o parágrafo único do art. 82 da Lei 

9.394/96 e o art. 6o da Medida Provisória 2.164-41/01; e dá outras providências. 

 

TÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SEUS OBJETIVOS 
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Art. 2º - O Estágio Supervisionado consiste em proporcionar ao aluno o desempenho da 

prática de Nutrição em situações reais da vida e de trabalho profissional, no que se refere a 

Nutrição Clínica, Social e Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), aliada ao conhecimento 

científico, teórico e prático desenvolvido no decorrer do curso.   

 

Art. 3º - O Estágio Supervisionado tem por objetivos gerais: 

 Possibilitar ao acadêmico a oportunidade para aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no decorrer do Curso de Nutrição, em atendimento às normas legais 

exigidas e em conformidade com as Diretrizes Curriculares para a formação do 

Nutricionista; 

 Capacitar o discente para a atenção à saúde, que, dentro de seu âmbito profissional, 

inclui estar apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo; 

 Estimular e propiciar a tomada de decisões devendo possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada;  

 Desenvolver a comunicação e o senso de responsabilidade sobre a confidencialidade 

das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e 

o público em geral;  

 Despertar a liderança através do compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;  

 Qualificar o discente para a Nutrição, tornando-o apto ao gerenciamento da força de 

trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, além de torná-lo apto a ser 

gestor, empregador ou liderança em equipes de saúde;  

 Desenvolver e estimular a educação permanente do discente, que devem ser capazes 

de aprender continuamente durante sua formação e durante a prática profissional. 

 Estimular o senso de responsabilidade do discente para que, como futuros 

profissionais de saúde, tenham comprometimento com a educação e o treinamento 

das futuras gerações, transmitindo conhecimentos e proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre profissionais e serviços; 

 Produzir conhecimentos, competências, habilidades e atitudes para que os discentes 

possam atuar de forma crítica e reflexiva, ética no exercício de seu ofício como 

profissional da saúde;  
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 Promover a articulação da teoria e prática e, ao mesmo tempo, a integração entre a 

Instituição e a população local. 

 

Art. 4º - O Estágio Supervisionado tem como objetivos específicos: 

 

a) Para o aluno estagiário:  

 Possibilitar uma visão crítica e reflexiva sobre a teoria desenvolvida no curso;  

 Orientar o desenvolvimento de atitude profissional e ética;  

 Ampliar o referencial bibliográfico disponível;  

 Propiciar a avaliação do trabalho acadêmico desenvolvido;  

 Desenvolver capacidades, como a de cooperação e de iniciativa;  

 Identificar as possibilidades e limitações do campo de atuação da Nutrição. 

 

b) Para o UNIPTAN:  

 Integrar o UNIPTAN com a comunidade local;  

 Incrementar as relações entre o UNIPTAN e os campos de estágio;  

 Subsidiar a revisão do currículo, a adequação dos conteúdos programáticos e 

atualização das metodologias de ensino;  

 Proporcionar, aos supervisores do estágio e acadêmicos, o contato com a realidade. 

 

c) Para o local do Estágio Supervisionado:  

 Facilitar a adaptação do aluno estagiário às exigências do mercado de trabalho;  

 Contribuir para a identificação do perfil ideal dos profissionais exigidos pelo mercado 

de trabalho. 

 

 

TÍTULO III 

PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

 

Art. 5º - São pressupostos básicos para o Estágio Curricular Supervisionado: 

 O aluno é o centro do processo do Estágio Curricular Supervisionado, considerado 

em todos os momentos como ser humano em formação e cidadão consciente de seus 

direitos e deveres. 
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 O Estágio Curricular Supervisionado é atividade propiciadora de experiências sociais, 

profissionais e culturais necessárias à complementação da educação do profissional 

oriundo do UNIPTAN. 

 Toda a ação curricular voltada ao Estágio Curricular Supervisionado tem como 

referência básica os objetivos e as diretrizes propostas pelo Projeto Pedagógico do 

Curso de Nutrição do UNIPTAN. 

 O Estágio Curricular Supervisionado é planejado, organizado, orientado e avaliado, 

em todos os seus detalhes, pela ação conjunta do Coordenador do Curso de Nutrição 

e do Coordenador de Apoio ao Estudante do UNIPTAN e equipe de Supervisores de 

Estágio. 

 

TÍTULO IV 

AGENTES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 6º - Estagiário é o aluno regularmente matriculado no Curso de Nutrição do UNIPTAN. 

 Para a realização dos estágios de áreas específicas, o aluno deve estar regularmente 

matriculado, no mínimo, no 6º período do curso.  

 Empresa ou Organização Concedente é aquela que recebe alunos como estagiários. 

A concessão de oportunidade de estágio não cria vínculo empregatício. 

 

 

TÍTULO V 

DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 7º - O Estágio Supervisionado é atividade obrigatória, totalizando 645 horas cumpridas 

a partir do 6º período do curso e assim distribuídas: 

 

 Estágio Supervisionado I (Nutrição em Unidades de Alimentação e Nutrição), 

realizado no 6º período, com carga horária de 215 horas, deve ser realizado de forma 

integral em atividades profissionais em unidades de produção de alimentos e/ou 

refeições. 

 Estágio Supervisionado II (Nutrição Social), realizado no 7º período, com carga 

horária de 215 horas, deve ser realizado em Unidades Básicas de Saúde, creches, 
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escolas e/ou outros ambientes que permitam o exercício de atividades de saúde 

coletiva. 

 Estágio Supervisionado III (Nutrição Clínica), realizado no 8º Período, com carga 

horária de 215 horas, deve ser realizado em hospitais, clínicas e/ou ambulatórios. 

 

Parágrafo único. O cumprimento da carga horária total estabelecida no Estágio 

Supervisionado é condição indispensável para conclusão do curso. O estágio curricular 

supervisionado deverá ser cumprido ao longo do semestre letivo.  

 

TÍTULO VI 

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 8º - O Estágio Supervisionado deve ser realizado ao longo do Curso, em três etapas a 

serem cumpridas a partir do 6º período. 

Art. 9º - O Estágio Supervisionado I deve ser realizado a partir do 6º período do curso e 

consiste no desenvolvimento de atividades de planejamento, administração, gestão e 

controle de qualidade em unidades de produção de alimentos e/ou refeições. 

Art. 10º - O Estágio Supervisionado II é realizado no 7º período e engloba planejamento, 

organização, monitoramento e execução de atividades ligadas às práticas de saúde coletiva. 

  

Art. 11º - O Estágio Supervisionado III deve ser realizado no 8º período e envolve o 

acompanhamento de atividades do serviço de nutrição no âmbito clínico-hospitalar e 

também atividades ambulatoriais de atendimentos nutricionais individualizados. 

Art. 12º - A realização do Estágio Supervisionado fica condicionada à aprovação do discente 

em disciplinas específicas do curso, consideradas pré-requisitos, a saber: 

 A aprovação nas disciplinas Planejamento e Administração de Unidades de 

Alimentação e Nutrição I e Planejamento e Administração de Unidades de 

Alimentação e Nutrição II são pré-requisitos para a realização do Estágio 

Supervisionado I. 

 A aprovação nas disciplinas Atenção Primária à Saúde, Nutrição Social e 

Administração e gestão em saúde são pré-requisito para a realização do Estágio 

Supervisionado II. 
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 A aprovação nas disciplinas Dietoterapia Patologia da Nutrição I e Dietoterapia 

Patologia da Nutrição II são pré-requisitos para a realização do Estágio 

Supervisionado III. 

 

TÍTULO VII 

PROCEDIMENTOS INICIAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 13º - Os documentos introdutórios ao Estágio Supervisionado em Empresa ou 

Organização Concedente externa devem ser apresentados de uma só vez ao coordenador 

de estágio do Curso de Nutrição. 

Art. 14º - Os documentos introdutórios ao Estágio Supervisionado consistem de: 

1. Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e acompanhada de uma foto 3x4 do aluno; 

2. “Plano de Estágio”, contendo tarefas a serem desenvolvidas pelo aluno na organização 

Empresa ou Organização Concedente do estágio, data de início e término das atividades, 

dias e horários, assinatura do aluno e do Supervisor de estágio; 

3. Cópia do Termo de Compromisso de Estágio assinado pela Empresa ou Organização 

Concedente e pela IES, ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

do aluno com o registro do contrato de trabalho; 

4. Carteira de Vacinação, contendo as vacinas de hepatite B, dupla adulto, febre amarela e 

gripe. 

 

TÍTULO VIII 

METODOLOGIA 

 

Art. 15º - Quanto à atividade de estágio, fica estabelecido o seguinte: 

 

A. O Estágio Curricular Supervisionado é realizado mediante o apoio de um Supervisor de 

Estágio, respeitados os pré-requisitos dos conteúdos e da carga horária da habilitação.  

B. As atividades de Estágio Curricular Supervisionado devem ser planejadas, organizadas, 

desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas em parceria entre o Coordenador, Supervisor e 

o Estagiário. 

C. O Estágio Curricular Supervisionado deve ser desenvolvido em Empresas Concedentes 

que mantêm convênio com o UNIPTAN por meio de Acordo de Cooperação e Termo de 

Compromisso específico para o estágio em questão. 
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D. O convênio estabelecido no parágrafo anterior e o Termo de Compromisso de Estágio, 

firmado entre a Empresa Concedente, o Aluno e o UNIPTAN, devem especificar as 

condições básicas a serem observadas pelas partes envolvidas.  

§ 1º - As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado são atividades curriculares de 

caráter obrigatório, conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição, 

não se aplicando a elas, portanto, concessões de licença de qualquer natureza. 

§ 2º - Estabelece-se como falta a ausência do estagiário no decurso das horas diárias de 

trabalho programadas, atraso superior a 15 minutos ou saída prematura sem anuência do 

supervisor de estágio. 

§ 3º - Ausência do estagiário ficam permitidas em caso de doença infectocontagiosa, óbito 

de familiar, hospitalização, solicitação judicial, ou afins, desde que o mesmo protocole 

documento comprobatório à solicitação de justificativa de faltas junto à Secretaria de 

Registro e Controle Acadêmico do UNIPTAN. 

§ 4º - A justificativa de faltas junto à Secretaria de Registro e Controle Acadêmico do 

UNIPTAN nos casos citados no parágrafo anterior não têm poder de abono de faltas, 

segundo legislação vigente, estando o acadêmico sujeito a perda de pontuação e de 

atividades avaliativas. 

§ 5º - A aluna gestante ou puérpera terá́ seus direitos resguardados de acordo com a 

Constituição Federal, mediante protocolo de atestado médico, entregue na Secretaria de 

registro e controle acadêmico do UNIPTAN, devendo retornar às suas atividades de estágio 

ao final do prazo estabelecido, para reposição de carga horária, que dependerão da 

disponibilidade de supervisor no período e campo de estágio, atendendo ao calendário 

acadêmico vigente no semestre. 

 

TÍTULO IX 

DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 16º - A supervisão geral do Estágio Supervisionado fica a cargo do coordenador do 

curso, que é o responsável pelo planejamento das ações de orientação e acompanhamento 

dos supervisores de estágio. 

Art. 17º - Aos supervisores de Estágio Supervisionado compete: 

I. Assistir aos alunos nas atividades pertinentes aos Estágios; 

II. Convocar, sempre que necessárias reuniões com os alunos; 
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III. Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas no decorrer dos períodos, em 

conformidade ao calendário acadêmico; 

IV. Ser o elo integrador UNIPTAN e organização externa, mantendo contatos com a 

organização; 

V. Manter atualizado um arquivo, onde constem os dados de identificação dos alunos em 

fase de estágio e os relatórios de acompanhamento e conclusão do estágio. 

 

TÍTULO X 

DAS RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

Art. 18º - São responsabilidades do estagiário: 

A. Conhecer a legislação específica do estágio supervisionado, seus objetivos e este 

Regulamento; 

B. Comparecer ao local do estágio nos dias e horários programados em seu “Plano de 

Estágio”; 

C. Frequentar as reuniões convocadas pelo supervisor de Estágio Supervisionado; 

D. Cumprir o calendário divulgado pelo supervisor de Estágio Supervisionado para 

apresentações dos relatórios de acompanhamento do Estágio; 

E. Entregar ao supervisor de Estágio Supervisionado o relatório final do estágio para 

avaliação e aprovação; 

F. Manter a boa imagem da Instituição junto à organização cedente do estágio, vivenciando 

a ética profissional, guardando sigilo sobre informações reservadas relacionadas à 

organização cedente. 

 

TÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 19º - Considera-se aprovado no Estágio Supervisionado, o aluno que apresentar os 

relatórios iniciais, parciais e final ao supervisor de estágio e alcançar um desempenho 

satisfatório ao longo dos estágios. 

Art. 20º - Para efeito de avaliação de Estágio Supervisionado, são atribuídas notas de 0 

(zero) a 100 (cem) aos relatórios e desempenho dos estagiários, considerando-se aprovado 

o aluno que obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta). 
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§ único - O aluno que não obtiver, pelo menos, nota 70 (setenta) deve refazer horas 

suplementares, determinadas pelo supervisor e apresentar novo relatório assim que cumprir 

esta determinação. 

Art. 21º - O aluno que não entregar os relatórios do Estágio ou não participar das atividades 

estabelecidas pelo supervisor do Estágio Supervisionado, sem motivo justificado na forma 

da legislação em vigor, fica automaticamente reprovado.  

Art. 22º - O aluno reprovado na disciplina de Estágio Supervisionado deve cumprir no 

próximo semestre a carga horária do estágio.  

 

TÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 23º - Os casos omissos no presente regulamento são resolvidos pelo coordenador de 

curso e ouvido o Colegiado do Curso, quando necessário. 

Art. 24º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado do 

Curso de Nutrição do UNIPTAN, revogando as disposições em contrário. 

 

1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

“Até o momento o curso de nutrição não dispõe dos períodos que requerem a realização 

de estágios, portanto não foram realizados estágios durante a pandemia”. 

 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação básica 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 
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1.10 Atividades complementares 

 

 As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que dão 

suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um perfil de 

egresso desejado. 

 O Curso de Nutrição desenvolve e gerencia as atividades complementares em 

consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado pela Núcleo Docente 

Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, após as deliberações 

cabíveis. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

Tratando-se de componente curricular obrigatório do Curso de Nutrição, as Atividades 

Complementares dispõem de regulamento próprio, que é apresentado a seguir: 

 

Art. 1º – As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do Curso de 

Graduação em nutrição, ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu integral cumprimento 

indispensável para a obtenção do diploma de bacharel em Nutrição. 

Art. 2º – As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante do 

curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de Curso. 

Art. 3º – Integram as Atividades Complementares os seguintes itens, distribuídos nas 

diferentes modalidades: 

i) Atividades de ensino: 

- Disciplinas cursadas na própria Instituição ou em outra instituição, desde que com anuência 

prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição; 

- Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou em outra instituição, desde 

que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Estágios extracurriculares regulamentados pela IES. 

 

ii) Atividades de pesquisa: 
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- Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou voluntário, em projeto 

desenvolvido no UNIPTAN; 

- Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra instituição, na 

forma de resenha, ensaio ou artigo científico; 

- Apresentação de trabalho em evento acadêmico ou científico; 

- Publicação de livro ou material acadêmico relevante. 

 

iii) Atividades de extensão: 

- Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, mesas 

temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais ou nacionais; 

- Participação em semanas acadêmicas do Curso de Nutrição do UNIPTAN ou de outro 

curso do UNIPTAN ou de outra instituição de ensino superior, desde que com anuência 

prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Cursos de atualização na área de Nutrição e/ou áreas afins; 

- Participação de atividades, projetos e programas de extensão promovidos pela própria 

Instituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das 

Atividades Complementares; 

Participação como ouvinte em bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso 

de nutrição ou cursos da área de saúde promovidas pela própria instituição; 

- Participação em representação estudantil na própria Instituição; 

- Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida pela própria Instituição 

ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades 

Complementares; 

- Participação em programas oficiais de voluntariado; 

- Participação em ações sociais de ONGs locais. 

 

iv) Atividades culturais: 

- Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, lançamentos de livros e similares na 

área de Nutrição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades 

Complementares e seguidos de relatório escrito sobre o evento; 

- Participação em organização de eventos na área de Nutrição, desde que com anuência 

prévia pela Coordenação de Atividades Complementares; 
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- Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 

Direitos Humanos. 

 

§ Único – O aluno deverá cumprir carga horária em pelo menos 2 (duas) modalidades 

listadas no caput deste artigo. 

 

Art. 4º – Para efeito de contagem da carga horária de Atividades Complementares para cada 

aluno, levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos 

pluridiversificados, será considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de atividade 

e a carga horária máxima computada respectivamente para a mesma: 

 

ITEM ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 

MÁXIMA 

 

1. ATIVIDADES DE ENSINO 

1.1 Cursos realizados na própria Instituição ou em outra 

instituição na área de Nutrição 

3 horas por curso 

 

Máximo: 15 horas 

1.2 Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição 33,3 horas para cada 

semestre 

 

Máximo: 33 horas 

1.3 Disciplinas cursadas em outros cursos da própria 

Instituição ou em outra instituição 

Máximo: 33 horas 

1.4 Curso de língua estrangeira ou LIBRAS 10 horas para cada 

nível concluído 

(básico, intermediário 

e avançado) 

 

Máximo: 30 horas 

1.5 Estágios extracurriculares regulamentados pela IES Cada hora de 

atividade realizada 

corresponde a 1 hora 
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de atividade 

complementar. 

Realização de estágio 

na área de nutrição, 

com orientação de 

profissional habilitado. 

Mínimo: 15h 

Máximo: 45h 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

2.1 Participação como aluno de iniciação científica, como 

bolsista ou voluntário, em projeto desenvolvido no 

UNIPTAN 

15 horas: 

participação 

em programa de 

pesquisa sob 

orientação. 

Máximo: 30 horas 

2.2 Publicação de resumos ou resumos expandidos, 

apresentações orais ou em formato de pôster, em eventos 

da área de Nutrição ou afins. 

 

5 horas por trabalho 

publicado. 

Máximo: 20 horas 

2.3 Publicação de trabalho científico como autor ou 

co-autor na forma de artigo, resenha, capítulo de 

livro, exceto publicação de resumos em anais de 

congressos, seminários ou outros eventos. 

10 horas por trabalho 

publicado. 

Máximo: 40 horas 

2.4 Publicação de livro 40 horas por trabalho 

publicado. 

Máximo: 40 horas 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.1 Participação em seminários, palestras, congressos, 

conferências, encontros, semanas acadêmicas, mesas 

temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, 

encontros regionais ou nacionais 

5 horas por evento  

Máximo: 20 horas 

3.2 Cursos de atualização na área de Nutrição 

(Requisito: carga horária superior a 100 horas). 

20 horas por curso 

Máximo: 40 horas 
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3.3 Participação de atividades, projetos e programas de 

extensão promovidos pela própria Instituição ou por outra 

instituição 

10 horas para cada 

semestre 

Máximo: 30 horas 

3.4 Participação como ouvinte em bancas de Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) do curso de nutrição ou cursos 

da área de saúde promovidas pela própria instituição 

1 hora para cada 

banca 

 

Máximo: 5 horas 

3.5 Participação em representação estudantil na própria 

Instituição 

5 horas para cada 

semestre 

Máximo: 20 horas 

3.6 Participação em intervenção social ou ação comunitária 

promovida pela própria Instituição ou por outra instituição 

2 horas por cada 

intervenção/ação 

Máximo: 10 horas 

3.7 Participação em programas oficiais de voluntariado 10 horas para cada 

semestre 

Máximo: 20 horas 

3.8 Participação em ações sociais de ONGs locais 3 horas por evento 

Máximo: 15 horas 

4. ATIVIDADES CULTURAIS 

4.1 Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, 

lançamentos de livros e similares na área de Nutrição 

2 horas por evento 

 

Máximo: 10 horas 

4.2 Participação em organização de eventos na área de 

Nutrição 

10 horas por evento 

organizado 

Máximo: 20 horas 

4.3 Participação em eventos relacionados a: Educação 

Ambiental; Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena; Direitos Humanos. Educação inclusiva. 

1 hora de atividade 

Realizada 

corresponde a 1 hora 

de atividade 

complementar. 

Máximo: 10 horas 

 

 

Art. 5º – Todas as atividades realizadas, bem como a participação como ouvinte nas 

atividades previstas como tal, devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, bem como relatórios quando for o caso. 
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Art. 6º – O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Nutrição, a 

carga horária total de 80 (oitenta) horas de Atividades Complementares, nos termos 

estabelecidos no presente Regulamento. 

§ 1° - Certificados emitidos com data anterior à entrada do aluno no curso não serão 

considerados. 

§ 2° - O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades 

Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior rematrícula do 

aluno em alguma disciplina do curso, ainda não cursada pelo mesmo, para que dê 

continuidade ao vínculo estudantil com o UNIPTAN e complemente a carga horária 

necessária dessas atividades. 

Art. 7º – Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno quanto à 

frequência e à certificação das mesmas. 

Art. 8º – O Curso de Nutrição adotará modelos de fichas e relatórios específicos para 

acompanhamento e registro individual do cumprimento das Atividades Complementares. 

Art. 9º – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Nutrição, que ficará responsável por analisar o 

conteúdo do mesmo e por emitir parecer final sobre a questão. 

Art. 10 – O presente Regulamento só poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso de 

Nutrição, em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as eventuais propostas de 

mudança ser encaminhadas à Diretoria de Graduação, que se manifestará favoravelmente 

ou não às alterações, no todo ou em parte, a partir de quando as decisões tornar-se-ão 

efetivas. 

Art. 11 – Quaisquer decisões adicionais em relação às Atividades Complementares não 

contempladas neste Regulamento deverão ser tomadas pela Diretoria de Graduação do 

UNIPTAN. 

 

1.10.1 Regulamento especial das atividades complementares para o período da pandemia 

do covid-19 

 

Durante o período de distanciamento social devido à pandemia do COVID-19, fica 

estabelecido o seguinte regulamento especial das Atividades Complementares: 

 

Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade definir sobre as atividades 

complementares a serem validamente deferidas no Curso de Graduação em Nutrição, de 
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acordo com a legislação em vigor, a fim de propiciar ao aluno a aquisição de experiências 

diversificadas e indispensáveis ao seu futuro profissional, vinculando teoria e prática durante 

o período da pandemia COVID-19. 

 

Art. 2º - As atividades complementares, como componentes curriculares enriquecedores, 

abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

interdisciplinares, assim como formação técnica e humanística do aluno, de permanente e 

contextualizada atualização, devem possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis 

com as relações de trabalho estabelecidas ao longo do curso notadamente integrando às 

diversas peculiaridades regionais e culturais de acordo com a disponibilidade do atual 

momento social. 

 

Art. 3º - Serão aceitas para contabilização da carga horária de atividade complementares as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e culturais que sejam passíveis de realização na 

forma online sem prejuízo da qualidade da mesma. 

 

Art. 4º - Podem ser consideradas atividades complementares aquelas que contribuam para 

a formação técnica e humanística do estudante, incluindo: 

 

I. Atividades de participação em eventos online: Congressos, conferências, palestras, 

webinares, fóruns, minicursos, cursos de extensão e rodas de conversas no formato online 

devidamente comprovado; 

 

II. Experiências profissionais e/ou realização de ações sociais e de voluntariado, vinculadas 

ou não à área de formação; 

 

III. Cursos regulares de língua estrangeira e informática no formato online; 

 

IV. Publicação de trabalhos em revistas indexadas e não indexadas no período da pandemia; 

 

V. Atividades de extensão: cursos a distância (online), estudos realizados em programas de 

extensão; 

 

VI. Atividades artístico-culturais e esportivas e produções técnico-científicas. 
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Art. 5º - As atividades complementares aceitas para a integralização curricular são aquelas 

apresentadas nos artigos 3º e 4º do Regulamento das atividades complementares. Não 

serão consideradas atividades complementares as horas cumpridas em atividade de 

monografia de trabalho de conclusão de curso ou de estágio supervisionado. 

 

Art. 6º - Serão aceitas para integralização curricular somente atividades devidamente 

certificadas por documento comprobatório expedido em papel timbrado da instituição ou 

órgão promotor, com a assinatura do responsável, respectiva carga horária e data do evento. 

 

Art. 7º - As atividades complementares receberão registro de carga horária de acordo com 

tabela inserida no art. 4º do Regulamento das atividades complementares. 

  

Art. 8º - Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e resolvidos pela 

coordenação de curso. 

 

Art. 9º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito da graduação no UNIPTAN apresenta 

os seguintes objetivos: 

 Oferecer ao aluno a oportunidade de experiência em atividade de pesquisa, 

complementando o estudo científico e técnico com o desenvolvimento da prática 

profissional. 

 Colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, na área 

escolhida para a pesquisa, propiciando ao aluno a oportunidade para o 

desenvolvimento das habilidades de pesquisador. 

 O formato de elaboração, entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso foi definido no âmbito institucional, ficando estabelecido o formato de artigo, a 

ser apresentado à banca examinadora específica, podendo esta ocorrer dentro de 

evento científico institucional. 
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1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

 

A Pró-reitoria de Pesquisa e de Extensão e a Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, no 

uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, estabelecem as normas e procedimentos 

para elaboração, depósito e apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Graduação do UNIPTAN. 

 

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para os Cursos 

de Graduação do UNIPTAN. 

 

Art. 2º - O TCC de Graduação tem como objetivos: 

I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e 

teorias adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e execução 

de um projeto de pesquisa; 

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica especializada, a 

interpretação crítica e a produção científica; 

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico e 

reflexivo para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação; 

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da 

execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam 

ser patenteados e/ou comercializados; 

V - Estimular a formação continuada. 

 

Art. 3º - As atividades relacionadas ao TCC, que incluem a elaboração do projeto de TCC e 

a elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio de disciplinas 

curriculares específicas dos Cursos de Graduação do UNIPTAN. 

 

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC serão desenvolvidas individualmente ou em 

dupla, podendo ser multidisciplinares, de acordo com normas específicas de cada curso, 

previstas em seus respectivos Projetos Pedagógicos de Curso. 
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Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC sob o acompanhamento 

dos professores das respectivas disciplinas, que estabelecerão os prazos para a entrega 

das partes e a distribuição de pontos para as atividades. 

 

Art. 6º - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter nota 

final igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no semestre letivo, e 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 

 

§ único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao TCC, 

devendo o aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade. 

 

Art. 7º - A conclusão do Curso de Graduação e a expedição do respectivo diploma estarão 

condicionadas à aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, entre as demais 

exigências previstas no Regimento Interno. 

 

Art. 8º - A participação do aluno em atividades de pesquisa, extensão e/ou acadêmicas não 

o exime do curso de disciplinas ou da realização de atividades relacionadas ao TCC. 

 

Art. 9º - Exigências adicionais para aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, 

além das apresentadas no presente Regulamento, poderão ser estabelecidas no 

correspondente Projeto Pedagógico de Curso. 

 

§ único - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de defesa de 

TCC, na qualidade de ouvintes, que farão jus a declaração, para fins de cômputo de 

sua participação como Atividade Complementar, de acordo com a carga horária 

estabelecida no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROJETO DE TCC 
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Art. 10º - O projeto de TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em disciplina 

específica, de acordo com a matriz curricular do Curso de Graduação. 

 

Art. 11 - O projeto deverá ser elaborado considerando aspectos relativos ao tema e ao tipo 

de pesquisa a ser desenvolvido. 

 

§ 1º - O TCC deverá caracterizar pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada. 

 

§ 2º - O tema do TCC deverá estar inserido em área correlata ao Curso de Graduação.  

 

§ 3º - O projeto deverá ser inédito, em qualquer circunstância. Pesquisas já concluídas 

ou em andamento pelo aluno podem servir de suporte para o projeto de TCC, desde 

que sob outra abordagem e/ou metodologia diferenciada. 

 

§ 4º - A mudança do tema do projeto será permitida a qualquer momento, desde que 

ocorra com a anuência do professor responsável pela disciplina. 

 

Art. 12 - O projeto deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura:  

I. Tema; 

II. Introdução; 

III. Problema; 

IV. Justificativa; 

V. Objetivos geral e específicos; 

VI. Marco teórico / Revisão bibliográfica; 

VII. Material e métodos / Procedimentos metodológicos; 

VIII. Cronograma; 

IX. Referências. 

 

Art. 13 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega, ao professor da 

disciplina, da versão final e completa do projeto de TCC, sendo esta condição indispensável 

para a aprovação na disciplina. 
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CAPÍTULO III 

DA ELABORAÇÃO E ENTREGA DO TCC 

 

Art. 14 - O TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em disciplina específica, de 

acordo com a matriz curricular do Curso de Graduação. 

 

Art. 15 - O TCC será elaborado no formato de artigo científico, contendo de 12 a 20 páginas 

(incluindo as referências) e estruturado de acordo com as normas da ABNT, Vancouver ou 

outra específica da área, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso. 

 

§ 1º - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro Curso de Graduação ou 

Pós-graduação. 

 

§ 2º - Será sumariamente reprovado o TCC entregue em versão que caracterize plágio 

de outro trabalho concluído ou em andamento, do UNIPTAN ou de qualquer outra 

Instituição, em qualquer nível de ensino. 

 

Art. 16 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega da versão final e completa 

do TCC, que deverá ser encaminhada, em arquivo digital, nos formatos Word e PDF, por 

meio de e-mail ou outro a critério do professor da disciplina. 

 

Art. 17 - A entrega da versão final do TCC é condição indispensável para a aprovação na 

disciplina e deverá ser feita dentro do prazo estabelecido pelo professor da mesma. 

 

§ único - O professor da disciplina será responsável pela verificação de eventuais 

plágios nos trabalhos entregues. 

 

Art. 18 - A elaboração do TCC será avaliada, pelo professor responsável, em 60 (sessenta) 

dos 100 (cem) pontos distribuídos na disciplina, incluída nesta pontuação a entrega da 

versão final definitiva do TCC acatando as considerações e sugestões da banca 

examinadora. 

 

 



101 
 

CAPÍTULO IV 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

Art. 19 - O TCC deverá ser apresentado, em sessão pública, individualmente ou em dupla, 

à banca examinadora composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos e/ou externos 

ao Curso, convidados pela Coordenação de Curso. 

 

§ 1º - Para apresentações em dupla, deverá ser realizado sorteio da ordem de 

apresentação, no início da banca. 

 

§ 2º - A ausência do aluno para apresentação do TCC, sem motivo justificado, 

implicará, automaticamente, a sua reprovação na disciplina. 

 

Art. 20 - Para a apresentação, o(s) aluno(s) deverá(ão) utilizar equipamento audiovisual, 

providenciando, para tanto, a reserva prévia do equipamento junto ao setor competente do 

UNIPTAN. 

 

Art. 21 - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pela Coordenação de Curso, podendo ocorrer na estrutura oferecida pelo 

Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra Científica do UNIPTAN. 

 

Art. 22 - A estrutura e a duração das sessões de apresentação serão estabelecidas pelas 

respectivas Coordenações de Curso. 

 

Art. 23 - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca examinadora, em 

40 (quarenta) dos 100 (cem) pontos da disciplina, distribuídos entre os seguintes critérios: 

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de redação 

(apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), formulação 

adequada do problema, clareza do objetivo, apresentação e discussão dos 

resultados, confiabilidade dos dados e fundamentos apresentados, argumentação, 

qualidade da bibliografia utilizada e conclusão; 

II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação ao 

conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na apresentação, 

respostas adequadas às questões formuladas, domínio em relação à organização e 
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sequência das informações mais importantes (tema, problema, objetivos, 

procedimentos metodológicos, resultados e conclusão). 

 

§ único - Critérios adicionais poderão ser estabelecidos nos Projetos Pedagógicos de 

Curso. 

 

Art. 24 - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas individuais 

dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela Coordenação de Curso. 

 

Art. 25 - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de alteração, 

adequação e/ou revisão do trabalho pelo aluno e campo para assinatura dos examinadores. 

 

Art. 26 - O formulário de avaliação do TCC, devidamente preenchido e assinado pelos 

examinadores, deverá ser entregue ao professor da disciplina pela Coordenação de Curso, 

no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da apresentação. 

 

CAPÍTULO V 

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 

 

Art. 27 - Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos para 

envio, ao professor da disciplina, do Termo de Responsabilidade para Entrega de Trabalho 

de Conclusão de Curso, disponibilizado na Biblioteca do UNIPTAN, juntamente com a versão 

modificada do trabalho, contendo as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela 

banca. 

 

§ único – O aluno será responsável pelo devido preenchimento do Termo de 

Responsabilidade para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso antes do envio 

do mesmo ao professor. 

 

Art. 28 - O professor da disciplina realizará a avaliação final do trabalho para fechamento e 

lançamento da respectiva nota, devolvendo, ao aluno, o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso devidamente assinado, caso tenham sido 

atendidas as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela banca. 
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Art. 29 - A versão definitiva do TCC, juntamente com o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso assinado pelo professor, deverá ser entregue 

pelo aluno, pessoalmente, na Biblioteca do UNIPTAN, em arquivo digital, em formato PDF, 

até o 5º (quinto) dia letivo do semestre subsequente ao da defesa perante a banca 

examinadora.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30 - Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Pró-reitoria de 

Pesquisa e Extensão, Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos e Coordenações de 

Curso de Graduação. 

 

Art. 31 - Este Regulamento entra em vigor a partir da sua assinatura e publicação, 

revogando-se as disposições anteriores. 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 

identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  
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O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 

colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. 

O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 

auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 

desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  
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1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, mentais, 

etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da Educação 

Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 

físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 

situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 

 

1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 
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Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 

A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 

 

O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 
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participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 

colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 
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 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos setores responsáveis, 

sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso para tomadas de 

providências. A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do mesmo, com apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

processo de autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial em 

dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e atendimento por 

escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos saguões da Instituição, 

toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do curso, em quaisquer aspectos. As 

mensagens colhidas pela Ouvidoria são encaminhadas aos setores específicos para análise 

e pronta-resposta ao solicitante, sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação 

de Curso em questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos; 

- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são encaminhadas 

à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seguindo-se 

o trâmite interno estabelecido para tal. 

 

1.14 Atividades de tutoria 
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 Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade semipresencial, conforme regulamentado pela Portaria 

nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, e prezando pela qualidade do 

ensino proporcionado aos discentes, são disponibilizados dois tipos de atividades de tutoria: 

 Tutoria Online; 

 Tutoria Presencial. 

 Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões.   

 Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim 

como o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de 

auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, 

fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos 

específicos. 

 O tutor online atua como mediador na preparação dos alunos para o pensar, assim 

devem estimular as capacidades investigadoras dos discentes. Este tutor participa do 

processo de avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir 

com o aperfeiçoamento de todo o material. 

 O tutor presencial é o representante do UNIPTAN perante os alunos. O tutor 

presencial insere a presença humana no processo de aprendizagem, tornando o EAD um 

processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do estudante 

ao sistema. É função da tutoria presencial estimular e promover a formação de grupos de 

estudo na unidade, incentivar e ensinar o uso de todos os recursos de aprendizagem 

oferecidos pelo UNIPTAN.  

 O principal objetivo dos tutores presenciais é promover a interação presencial entre 

os alunos e coordenar as atividades previstas para os encontros presenciais, conforme 

planejamento de cada disciplina. Cabe à tutoria presencial, além de atender aos estudantes, 
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orientar quanto a procedimentos de secretaria acadêmica, setor financeiro, acesso ao 

material bibliográfico, distribuição de material didático e supervisão e aplicação das provas 

presenciais obrigatórias, exigindo de cada aluno, em todas as etapas, a identificação com 

documento de valor legal e foto atualizada. 

 Além da tutoria online, profissionais alocados no departamento de Tecnologia da 

Informação (TI), estão à disposição dos alunos na Instituição para auxílio e orientação sobre 

acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e uso das tecnologias disponíveis. 

 As atividades de tutoria, online e presencial, são avaliadas periodicamente pelos 

estudantes e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina 

está em andamento e ao ser finalizada, o que embasa para a coordenação do curso a 

tomada de decisões. As tomadas de decisões englobam, entre outras, adaptações e 

mudanças na forma de condução das disciplinas, atualizações do material didático e do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essas medidas, corretivas e de aperfeiçoamento, podem 

acarretar alterações tanto em disciplinas em andamento quanto no planejamento de 

atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância. As funções devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve 

ao fato de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações 

do espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 

colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento.  

 O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 
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 Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

 Os tutores passam por capacitações que os habilitam a atuarem nas atividades de 

tutoria. As capacitações, com o objetivo de preparar os tutores, proporcionam o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais necessários 

para atuação no ensino a distância e no ambiente virtual de aprendizagem. Periodicamente, 

discentes e  equipe pedagógica do curso avaliam os tutores para detecção da necessidade 

de novas capacitações.  

 O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, na qual os docentes e tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoarem suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento 

pedagógico possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que 

priorizam a pró-atividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente 

no processo ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos 

curriculares do curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 

apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Desta forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 

seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 
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destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de três Laboratórios de Informática e uma 

sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses espaços o 

alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria aprendida 

através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além de utilizar 

esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de trabalhos e 

pesquisas em outras disciplinas. 

Refletindo em como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode 

ser benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 

projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 

Além de salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza aos professores, para utilização em aulas, os seguintes recursos 

móveis: projetores multimídia, kits multimídia e caixas de som. 

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área de 

computadores na Biblioteca com computadores dispostos em bancadas com cadeiras 

disponíveis para acesso a alunos e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição 

disponibiliza também terminais de computador distribuídos em seus saguões, para utilização 

livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, 

frequências, etc.). 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

totens digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, além 

de pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, 

como computadores pessoais, tablets, smartphones e celulares. 
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 Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

            Repensando nas metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 

conhecimento favorece a complementação destes personagens, que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Nutrição oferece disciplinas na modalidade a 

distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

            A Instituição utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com o objetivo de 

estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 

disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade à distância, e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 

disciplinas ofertadas na modalidade à distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O AVA utilizado pelo UNIPTAN é o CANVAS, um ambiente virtual de fácil utilização e 

que apresenta confiabilidade e disponibilidade de 99,9%. O Canvas foi estruturado de forma 

a proporcionar ao estudante autonomia e responsabilidade. Autonomia para decidir qual o 

melhor momento para estudar – uma vez que se trata de um ambiente online, que pode ser 

acessado de qualquer lugar e a qualquer momento -, o que implica em liberdade, mas 

também em responsabilidade. Liberdade para escolher o melhor horário e responsabilidade 

para escolher este horário e aproveitá-lo produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas oferece: 
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 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

 Fóruns de dúvidas: espaço dedicado a postagem de dúvidas dos alunos, sendo o 

tutor o responsável em responder as dúvidas e prestar esclarecimentos. Como as 

dúvidas podem ser comuns a vários alunos, as mensagens postadas ficam 

disponíveis para visualização de todos, assim como nos fóruns de discussão. A 

diferença entre esses fóruns, é que um possui tema específico para discussão e o 

outro permite postagens de dúvidas e revisão de conceitos. 

 Simulados: questões de múltipla escolha, nas quais os alunos podem testar os 

conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

 Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 

 Calendário: espaço dedicado a exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, 

coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser 

utilizado para finalidades especificas, pois o melhor meio de interação com a turma 

é pelos fóruns. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas. 
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Figura 4. Página de login e senha para acesso ao Canvas. 

 

Figura 5. Página inicial do aluno ao acessar o Canvas. 
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            Figura 6. Visualização do aluno ao acessar uma disciplina. 

 

 

Figura 7. Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina. 

  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de 

suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim 

como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que 

ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos 

de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em 

direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.  
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 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais 

agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos 

formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem 

ter de recorrer a terceiros.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar 

disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da 

Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tem a oportunidade 

do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, 

está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento 

eletrônico, desde que o mesmo disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, 

está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e 

tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo 

navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.18 Material didático 

 

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, presando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

            As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma estrutura 

(conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram pensados e 

planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum 

de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta por 3 
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diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com o conteúdo da 

aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos 

realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado para prova (referente aos 2 primeiros 

módulos) e 01 prova no final do semestre letivo. 

  

Figura 8. Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 

            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Conforme 

mencionado, em cada aula é disponibilizado um simulado, composto por 04 questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, no qual os discentes tem a oportunidade de 

testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma alternativa de 

resposta, o AVA automaticamente faz a correção assinalando a resposta correta para o 

questionamento.  

Sabendo do quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA teve como base livros que estão disponíveis na Biblioteca 

Virtual ou diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 

recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 

A adoção de ferramentas tecnológicas no ensino da nutrição permite aos alunos a 

experiência frente às novas tecnologias. Essa introdução é uma realidade que não somente 
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na área da pedagógica, como também em outras como a área da saúde. Desta forma, o 

contato com essa nova vertente da educação permite que os alunos estejam preparados 

também para a relação com a tecnologia em sua vida profissional. 

 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem utilizados no Curso de Nutrição do UNIPTAN atendem à concepção do Curso 

definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a autonomia, desenvolvimento e 

aprimoramento do corpo discente no âmbito do ensino, de forma contínua e efetiva, 

resultando em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes através do 

Portal Educacional, que é o meio de comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza formativa, 

sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante e Colegiado de Curso. 

Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o 

Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e requisitos 

dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas em seus diversos 

cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 
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IV - Após a aplicação das atividades avaliativas os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII – Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em quaisquer 

disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá direito a uma 

reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 (cinquenta) pontos, 

prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, para fim de registro, os 

70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada em até 15 dias após o final da primeira etapa, em 

horário que pode estar fora do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor 

da disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência de 

situações especiais, o mesmo poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às 

notas da primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Diretoria, 

a Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da mesma, 

sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra data. 

Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 
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XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertar 

a mesma na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se 

regularmente na disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, 

porém, da frequência à mesma, a qual será substituída por orientações e explicações 

individualizadas pelo professor.  

             Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no sistema de 

avaliação, conforme descrito a seguir: 

 1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, o sistema de 

avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º semestre de 2019, 

vigorará de acordo com o seguinte: 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) etapas 

valendo 50 (cinquenta) pontos cada;  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) pontos 

e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 20 (vinte) 

pontos;  

iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  

iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o rendimento 

mínimo de 70 (setenta) pontos;  

v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  

vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este resultado 

mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, 

excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 

1.19.1 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem em disciplinas ofertadas na modalidade a distância 
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A disciplina ofertada na modalidade a distância pelo UNIPTAN segue um regime 

diferenciado da disciplina presencial, uma vez que a disciplina online possui atividades a 

serem desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também presencialmente na 

Instituição, conforme abaixo apresentado.  

I - No período letivo são distribuídos 100 pontos, sendo: 

i. 40 pontos em atividades realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

ii. 30 pontos em atividades desenvolvidas nos encontros presenciais; 

iii. 30 pontos na avaliação final presencial.  

II – A nota final do aluno será a somatória das notas obtidas nos três itens acima 

mencionados.  

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - As notas das atividades desenvolvidas no AVA serão disponibilizadas pelos tutores 

online em um prazo de 7 (sete) dias úteis após o prazo definido para sua realização. 

V - As notas das atividades realizadas nos encontros presenciais serão divulgadas no AVA 

pelos tutores presenciais, em prazo de 7 (sete) dias úteis após o encontro presencial. 

VI - A nota da avaliação final será disponibilizada no AVA, imediatamente após sua 

realização. Caso a avaliação não possa ser realizada no formato digital, os tutores 

presenciais tem um prazo de 7 (sete) dias úteis para divulgação das correções e notas. 

VII - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VIII - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos.  

IX - Caso o aluno não consiga, ao final do semestre letivo, obter os 70 (setenta) pontos 

correspondentes à nota mínima para aprovação, ele terá direito a uma recuperação.  A 

recuperação consistirá na realização de estudo individual, seguido de Exame Especial após 
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o término do período letivo, no valor de 100 (cem) pontos. No Exame Especial, a nota final 

é recalculada pela fórmula:  

NF = (CA + EE) / 2, em que  

NF simboliza a nota final;  

CA é o conjunto das avaliações ao longo do semestre letivo;  

EE representa a nota do Exame Especial.  

 

Será aprovado na disciplina o aluno que tenha NF igual ou superior a 70 pontos. Prevalecerá 

a maior nota obtida pelo aluno, seja a CA ou NF.  

X - Caso a maior nota obtida pelo aluno seja a NF (nota recuperada após realização da prova 

de recuperação),  para fim de registro será considerado os 70% (setenta por cento) de pontos 

mínimos para aprovação na disciplina. 

XI - A prova de recuperação será aplicada no final do semestre letivo, em data e horário 

previamente estabelecido pelo tutor presencial da disciplina. 

XII – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

XIII - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência 

de situações especiais, o mesmo poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às 

notas da primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Pró-

reitoria, a Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da 

mesma, sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra 

data. Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XIV – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XV – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertar 



124 
 

a mesma na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se 

regularmente na disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, 

porém, da frequência à mesma, a qual será substituída por orientações e explicações 

individualizadas pelo professor. 

 

1.19.2 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem em disciplinas ofertadas na modalidade híbrida 

 

As disciplinas híbridas oferecidas pelo UNIPTAN caracterizam-se pela constituição de 

disciplinas mistas, com carga horária tanto presencial quanto on-line. Os conteúdos previstos 

no plano de ensino das disciplinas, assim como seus objetivos são contemplados 

integralmente em cada disciplina, seja em sua carga horária presencial ou a distância.  

A demanda de disciplinas híbridas, como forma de atualização dos meios de ensino 

aprendizagem, vem sendo regulamentadas desde a portaria do Ministério da Educação 

(MEC) nº 2.253 de 18 de outubro de 2001. Em 2004, a publicação da Portaria MEC nº 4.059, 

de 10 de dezembro de 2004, revogou a portaria nº 2.253/2001, autorizando as IES a 

incluírem, na organização pedagógica e curricular de cursos em nível superior reconhecidos, 

até 20% da carga horária total do curso, o ensino híbrido ou semipresencial. Já em 2019 a 

Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019,  dispõe que a carga horária na 

modalidade EAD em cursos de graduação presenciais pode ser de até 40%. 

O ensino híbrido permite que as disciplinas, possam ser planejadas tanto na forma 

presencial quanto on-line. Essa convergência entre presencial e virtual tem proporcionado 

às IES e ao corpo discente diversas vantagens, principalmente no sentido de aumentar os 

recursos e tecnologias empregadas no ensino. São inúmeras as possibilidades de 

aprendizagem que combinarão o melhor do presencial com as facilidades do virtual. Dessa 

forma, as tecnologias digitais podem colaborar com os processos de ensino e aprendizagem, 

sem perder o apoio presencial e, com isso, garantindo que não se limite apenas ao uso de 

tecnologia. Funcionam, portanto, como uma modernização dos meios de ensino-

aprendizagem.  

Para o Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, trabalhar na 

perspectiva do currículo híbrido significa a incorporação de tecnologias digitais na proposta 

curricular de seus cursos superiores, promovendo a articulação e integração entre a sala de 

aula presencial e o ambiente virtual, o que confere protagonismo ao aluno, incentiva sua 
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autonomia e proporciona ao professor soluções para uma mediação pedagógica mais 

colaborativa e sintonizada com as novas mídias.  

As disciplinas híbridas estão estruturadas de tal forma que a carga horária online e a 

carga presencial estão distribuídas em todas as semanas do semestre letivo, garantindo que 

o aluno tenha aulas presenciais que são articuladas com o tempo dedicado aos estudos do 

conteúdo on-line.  

Assim como para as disciplinas presenciais, as disciplinas híbridas mantêm, conforme 

determinado no PDI, os pressupostos didáticos, metodológicos e curriculares institucionais, 

dentre eles, a adoção adequada e orgânica das metodologias ativas, possibilitando a 

articulação e integração entre as atividades didáticas que acontecem tanto em sala de aula 

presencial quanto no ambiente virtual de aprendizagem. Tudo isso, sem descartar 

necessariamente aulas presenciais expositivas dialogadas. No entanto, é por meio de 

metodologias ativas, como “sala de aula invertida” (flipped classroom), aprendizagem 

baseada em problemas (PBL), gamificação, Handout, entre outras, que as disciplinas 

híbridas podem articular o tempo de auto estudo ou autoaprendizagem fora da sala de aula 

com os encontros presenciais.  

O hibridismo no ensino, portanto, garante a autonomia de estudos num tempo/espaço 

flexível para o aluno e, ainda, garante o acompanhamento presencial do aluno garantindo a 

supervisão da autoaprendizagem. A articulação ou conexão entre a modalidade presencial 

e a modalidade a distância na disciplina híbrida é realizada por meio de roteiro de estudo 

disponibilizado ao aluno no ambiente virtual de aprendizagem e por meio da própria 

mediação do professor em sala de aula presencial. Dessa forma, as disciplinas híbridas 

contam com o professor que ao longo de todo o semestre letivo ministra aulas presenciais 

regularmente e, nesses encontros presenciais, também garante a articulação com o tempo 

de auto estudo a partir do conteúdo on-line.  

Assim como nas disciplinas EAD, o ambiente virtual de aprendizagem das disciplinas 

híbridas é o CANVAS. Por meio dessa plataforma, os alunos conseguem todo acesso ao 

conteúdo on-line e aos roteiros de estudo, por meio de um manual completo sobre as 

principais atividades que desenvolverá na plataforma, o Flipbook.  

O Flipbook contém os procedimentos e recomendações para uma experiência de 

aprendizagem integrada. Destacando as possibilidades de auto estudo antes e depois da 

sala de aula presencial. As atividades propostas no ambiente favorecem uma participação 

mais ativa do aluno durante a sala de aula presencial, onde a atuação do professor 

promoverá a integração do processo ensino-aprendizado. Dessa forma, o Flipbook orienta 
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o aluno na experiência de aprendizagem no ambiente virtual e ajuda a articular essa 

experiência com a sala de aula física.  

Para as disciplinas híbridas, além de todo conteúdo e material disponibilizado para 

estudo em sala de aula presencial, os alunos terão conteúdos de apoio disponíveis no 

CANVAS e uma atividade que deverá ser entregue no final do semestre. Os acessos ao 

material e atividade possuem peso avaliativo, além da atribuição de frequência. Portanto, os 

professores podem solicitar diversos objetos de aprendizagem, como propostos no Flipbook, 

como: Mapas Mentais, Portfólios, Handout (Folhas de Apoio) ou Estudo de caso.  

As atividades avaliativas propostas, tanto presenciais quanto online podem ser 

implementadas no ambiente virtual de aprendizagem. E, assim como nas disciplinas EAD, 

seguem uma distribuição em módulos, com datas e distribuição de atividades já definidas 

para o semestre letivo.  

O conteúdo das disciplinas híbridas será dividido em 4 módulos, contendo 5 semanas 

para cada módulo. Cada módulo conterá um exercício de auto correção contendo 5 questões 

randomizadas. As aulas serão estruturas com diferentes objetos de aprendizagem, dos quais 

os alunos serão responsáveis por construir o conhecimento em seu tempo e espaço 

próprios. Dependendo dos conteúdos ministrados presencialmente, as aulas poderão ter 

mais de um objeto de aprendizagem, garantindo o controle do professor ao desenvolvimento 

diferenciado de cada turma. Além desse conteúdo, será proposto um objeto de 

aprendizagem complexo, como o portfólio, a ser desenvolvido pelo aluno com orientações 

on-line e com data de entrega definidos pelo professor e com entrega presencial ou on-line. 

Na figura abaixo, observe a estrutura dos conteúdos on-line, por semana, que estarão 

sincronizados com as aulas presenciais, garantindo a fluidez do ensino-aprendizagem. 

 

 

Figura 1 – Estruturação das disciplinas híbridas. 
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 Como nas disciplinas presenciais ou EAD, as atividades das disciplinas híbridas 

apresentam pontuação específica, divididas nas etapas N1 e N2, com cada etapa 

compreendendo dois módulos, cujo somatório de atividades distribuirá o valor de 50 pontos, 

como apresentado na figura abaixo. 

 

 

Figura 2 – Distribuição de pontos das disciplinas híbridas. 

 

Ao final do semestre, as pontuações alcançadas na etapa N1 serão somadas com as 

pontuações de N2. Caso o somatório de pontos alcance o valor igual ou superior a 70 pontos, 

o aluno é considerado aprovado na disciplina. Se o somatório alcançar os valores entre 40 

e 69 pontos, o aluno pode fazer um Exame Especial, presencial, a ser realizado em data 

estipulada pelo NEAD. A pontuação do Exame Especial será somada com a pontuação final 

no semestre (N1+N2) e dividida por dois. Excepcionalmente, nesses casos, será 

considerado aprovado o aluno que alcançar uma pontuação final igual ou superior a 60 

pontos. Os alunos com pontuações menores que 40 pontos estarão reprovados e perdem o 

direito de fazer o Exame Especial. A figura abaixo esquematiza a distribuição de pontos para 

aprovação.   
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Figura 3 – Distribuição de pontos para aprovação nas disciplinas híbridas. 

 

 O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, após intenso 

planejamento, necessário para a introdução das disciplinas híbridas, garante a introdução 

dessa metodologia de ensino-aprendizagem como uma combinação metodológica com o 

intuito de impactar a ação do professor em situações de ensino, a ação dos estudantes em 

situações de aprendizagem e, também, a ação dos gestores educacionais. Garante, 

também, que o método escolhido se adequa objetivamente às necessidades da instituição 

e que, por meio dessa atualização, faz parte do contexto da educação contemporânea. 

 

1.20 Número de vagas 

 

O Curso de Graduação em Nutrição oferece 100 (cem) vagas anuais, distribuídas em 

dois semestres. A criação do curso se baseia na autonomia do UNIPTAN como Centro 

Universitário, conforme credenciamento do MEC, Portaria nº 894 de 25/07/2017, publicada 

no Diário Oficial da União em 26/07/2017. 

O Curso de Graduação em Nutrição do UNIPTAN assume a responsabilidade e o 

compromisso social com a promoção da saúde e a prevenção de doenças, além do 

desenvolvimento regional por meio do enfrentamento dos problemas de saúde nas 26 

cidades pertencentes às microrregiões de São João del-Rei. Nesse contexto, o número de 

vagas oferecido tem como objetivo suprir demandas do profissional nutricionista na cidade 

de São João del-Rei e nas cidades pertencentes à sua microrregião. 

O número de vagas para o Curso de Nutrição é coerente com a capacidade dos locais 

de realização de atividades práticas e com a capacidade didático-pedagógica existente na 

instituição, especialmente no que se refere à capacidade dos laboratórios de aulas práticas 
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e das salas de aula e também quanto ao acervo bibliográfico disponível na biblioteca 

Institucional. 

Além disso, o número de vagas ofertado pelo curso de Nutrição é baseado em 

levantamentos que permitem estabelecer a utilização da rede de serviços de saúde e de 

outros recursos e equipamentos existentes na microrregião de São João del Rei, que são 

utilizadas pelo curso. Dessa forma, o número de vagas está em consonância com os serviços 

de nutrição em saúde coletiva, nutrição clínica e alimentação coletiva existentes na região, 

que incluim clínicas, hospitais, Santa Casa de misericórdia, policlínicas, ambulatórios, 

unidades de atenção primária à saúde, unidades de alimentação e nutrição e outros campos 

e cenários de prática profissional. 

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

 O Curso de Graduação em Nutrição do UNIPTAN, no cumprimento da resolução nº 

350 de 09/06/2005 do Conselho Nacional de Saúde, preza pela utilização de rede de 

serviços que tenham resolutividade e recursos tecnológicos e sociais que estejam inseridos 

na região sudeste de Minas Gerais, assim como a garantia da oferta de vagas em relação a 

capacidade instalada para execução das práticas, bem como docentes qualificados com 

competência didático pedagógica e empenhados na aplicação de metodologias ativas, que 

levem os discentes a motivação técnico cientifica, principalmente a produção de 

conhecimentos direcionados a necessidade da população e o crescimento/desenvolvimento 

tecnológico da região.  

 O processo ensino-aprendizagem é complexo, apresenta um caráter dinâmico e não 

acontece de forma linear como uma somatória de conteúdos acrescidos aos anteriormente 

estabelecidos. Exige ações direcionadas para que o(a) discente aprofunde e amplie os 

significados elaborados mediante sua participação, enquanto requer do docente o exercício 

permanente do trabalho reflexivo, da disponibilidade para o acompanhamento, da pesquisa, 

que pressupõe a emergência de situações imprevistas e desconhecidas.  
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 As práticas de ensino para os(as) discentes do Curso de Graduação de Nutrição do 

UNIPTAN são executadas integrando teoria e prática, trazendo o máximo possível a 

aproximação com as realidades do campo de prática/estágio para, posteriormente, serem 

inseridos na rede de saúde local e regional, em estabelecimentos conveniados com o SUS, 

sempre aplicando métodos pedagógicos capazes de trabalhar o discente de forma 

participativa e desenvolvendo metodologias problematizadoras, que integrem a comunidade 

no processo de ensino-aprendizagem. O quadro discente do Curso de Graduação de 

Nutrição do UNIPTAN é inserido no sistema local e regional de saúde/SUS, através de 

projetos de ensino/pesquisa/extensão, atividades integradoras, em locais conveniados com 

o SUS. Os métodos pedagógicos aplicados são capazes de trabalhar o discente de forma 

participativa e desenvolvendo metodologias problematizadoras, que integrem a comunidade 

no processo de ensino-aprendizagem.  

 O Curso de Nutrição não possui convênios próprios, mas o UNIPTAN é conveniado a 

hospitais, unidades básicas de saúde, possuindo um acordo para a realização de estágios 

supervisionados no SUS, possibilitando aos alunos do Curso de Nutrição a viabilização da 

formação do discente em serviço, permitindo sua inserção em equipes multidisciplinares e 

multiprofissionais, considerando diferentes cenários do Sistema, com nível de complexidade 

crescente. 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

 As atividades práticas inseridas na estrutura curricular do Curso de Graduação de 

Nutrição do UNIPTAN são desenvolvidas no processo de integração do discente no campo 

específico de atuação, com aptidão para desenvolver ações de prevenção, promoção e 

proteção da saúde, no nível individual e coletivo, que contemplem as áreas de Atenção 

Básica, média e alta complexidade, sempre com o intuito de integrar com as Redes de 

Atenção à Saúde, tendo como grande norteador o processo de planejamento, 

acompanhamento e avaliação, e fundamentalmente, a melhoria da qualidade do cuidado ao 

usuário.  

 Durante as atividades do curso, a interação com os usuários no sistema de saúde 

local, perpassam por aulas práticas e projetos de ensino-aprendizagem, pesquisa e 

extensão, variando de acordo com o ambiente no qual o discente está inserido. Durante 

estas atividades, o discente reflete sobre a importância e a capacidade de atuação do 
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profissional Nutricionista na Saúde Pública, onde a prática e a vivência nestas equipes de 

saúde são indispensáveis para a aquisição de experiências e vivências na área comunitária.  

Na rede de atenção primária o curso utiliza os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

que é o local onde os discentes do curso de Nutrição realizam diversas atividades educativas 

de ensino-aprendizagem, propondo estratégias e ações que tenham como objetivo a 

manutenção da saúde e a transformação da qualidade de vida, a nível individual e coletivo.  

 Os(as) discentes do curso, durante o estágio desenvolvem também atividades em 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), permitindo aos discentes o contato com as 

unidades e as demandas específicas para esse campo de atuação, sejam elas empresariais 

ou hospitalares. 

 O curso promove interação com a comunidade desde o ingresso estudantil, 

possibilitando o cuidado sistematizado na atenção à saúde nos diversos ciclos da vida, em 

serviços que integram a Atenção Primária em Saúde, média e alta complexidade, além das 

UANs. Para tal, são desenvolvidas ações voltadas para as realidades locais, nas quais o(a) 

discente terá a oportunidade de pensar a Nutrição e suas várias vertentes, visando a 

resolução de problemas em saúde, utilizando para isso saberes técnicos e científicos, bem 

como, uso/desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao diagnóstico no contexto do SUS. 

Durante esse processo os(as) discentes aplicam o respeito aos saberes e práticas 

comunitárias, tendo a oportunidade nos diversos níveis de atenção, de aplicar metodologias 

ativas, enfocando os pressuspostos clínicos e epidemiológicos.  

 Essas atividades consistem no intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que 

contribuem para as ações de promoção, melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

funcionamento dos serviços de saúde locais e compromisso social. E assim propicia valores 

democráticos, de igualdade e, notadamente resgata-se a cidadania como valores da 

formação na área da saúde, sempre com o intuito de aplicação do cuidado humanizado e 

sistematizado prezando pelas interações multiprofissionais e transdisciplinares; respeitando 

o código de ética, os valores políticos e os atos normativos da profissão; interferir na 

dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo; utilizar 

os instrumentos que garantam a qualidade da assistência à saúde. 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 
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2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Nutrição do UNIPTAN foi criado 

em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  

Para cumprir esse objetivo, o NDE discute constantemente a matriz curricular do 

curso de nutrição, promovendo revisões e atualizações nos conteúdos das disciplinas, 

observando a consonância com as recomendações do Conselho Federal de Nutricionistas 

(CFN). Com o subsídio dos dados levantados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 

observações colhidas de docentes e discentes, é realizado um acompanhamento regular de 

todas as disciplinas, e são discutidas e propostas ações que levem à melhoria contínua do 

curso. 

O NDE discute ainda as normas acadêmicas do curso, como aquelas das Atividades 

Complementares, normas dos Estágios Curricular e do Trabalho de Conclusão de Curso. O 

NDE também supervisiona a aquisição de equipamentos e utensílios para laboratórios e 

atividades práticas do curso e delibera quanto a aquisição de títulos para a biblioteca que 

estejam relacionados aos conteúdos do curso. 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Nutrição: 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Nutrição do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 
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Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição e tem, por finalidade, a atualização e consolidação 

do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Nutrição. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 
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CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 

recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 
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interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 

 

2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 

focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 

demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  
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• controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os professores 

estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

• verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

• controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da frequência 

dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por meio do Sistema 

Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a informações sobre ausências 

sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão escolar; 

• contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos docentes 

do curso; 

• processos decisórios do curso; 

• valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, entre 

outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 

II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para aprovação e à 

Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por ocasião da 

matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e 

Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a alcançar 

o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos 

cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 
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XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a elevar 

a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos serviços 

educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas 

áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Identificação: Sílvia Aline Furtado 

Formação Acadêmica:  

 Graduada em Nutrição pela Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC; 

 Mestre em Nutrição e Saúde, na linha de Alimentação e Nutrição Humana pela 

Universidade Federal de Lavras- UFLA; 

Experiência Profissional fora do magistério superior: A coordenadora possui experiência 

como nutricionista em Unidades de Alimentação e Nutrição nas empresas Sapore e Rivelli, 

atuando como gerente de restaurantes. 

Possui também experiência em nutrição em Saúde Pública no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família – NASF. 

Experiência Profissional no magistério superior: A Coordenadora possui experiência no 

magistério no ensino superior durante 21 meses, no Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, atuando como docente nos cursos de Educação 

Física, Fisioterapia e Nutrição.  

Também possui experiência por meio de estágio em docência durante 6 meses no curso de 

graduação em Nutrição na Universidade Federal de Lavras – UFLA, atuando na disciplina 

de Políticas e Programas de Alimentação e Nutrição. 
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Possui ainda experiência como supervisora de estágio em Nutrição Social durante 4 anos 

de alunos de graduação em Nutrição do IF Sudeste campus Barbacena e Universidade 

Presidente Antônio Carlos. 

Experiência Profissional de gestão acadêmica: A coordenadora possui experiência de 

Gestão Acadêmica durante 21 meses, como coordenadora do curso de Nutrição (Fevereiro 

de 2019 até o momento), assumindo a coordenação do colegiado e NDE do curso. 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Nutrição tem dedicação integral - 40 (quarenta) horas de 

trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Nutrição, as atividades 

administrativas de Coordenação de Curso, bem como as atividades relacionadas pesquisa, 

extensão, capacitação profissional e similares. Cabe também ao Coordenador de Curso a 

presidência do Núcleo Docente Estruturante e do Colegaido de Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 

 

2.5 Corpo docente 

 

 Os 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Nutrição possuem as 

seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 

Amanda de Almeida Silva 
Rezende 

Mestre 

Graduada em Nutrição, no ano de 2002, 
pela Universidade Federal de Viçosa. 
Especialista em Nutrição Humana e 
Saúde, no ano de 2006, pela Universidade 
Federal de Lavras. 
Educadora em Diabetes, no ano de 2013, 
pela Sociedade Brasileira de Diabetes.  
Capacitada no Método ACI – Alimentação 
Consciente e Intuitiva, no ano de 2018, 
pelo Instituto de Alimentação Consciente e 
Intuitiva (IACI). 
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Mestre em Nutrição Humana e Saúde, no 
ano de 2020, pela Universidade Federal de 
Lavras. 

Cláudio Soares Reis Mestre 

Mestre em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos - IFMG Campus Machado 
(2019). 
Especialização em Gestão Pública das 
Organizações de Saúde - UFJF (2016.) 
Graduado em Nutrição pela UNIFOR/MG 
(2008). 

Douglas Roberto Guimarães 
Silva 

Doutor 

Graduado em Engenharia de Alimentos 
(2012) pela Universidade Federal de 
Lavras (UFLA). Mestre em Ciência dos 
Alimentos (2015) pela Universidade 
Federal de Lavras. Doutor em Ciência dos 
Alimentos pela Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) - (2018), com período 
sanduíche em Department of Primary 
Industries - NSW Australia (2017). Pós 
doutorando pela Universidade Federal de 
Lavras (UFLA). 

Eliane Moreto Silva Oliveira  Doutora  

Graduada em Nutrição, no ano de 2003, 
pela Universidade Federal de Ouro Preto.  
Especialista em Nutrição Clínica, no ano 
de 2004, pela Universidade Federal 
Fluminense.  
Mestre em Ciência de Alimentos, no ano 
de 2007, pela Universidade Federal de 
Minas Gerais.  
Doutora em Ciência de Alimentos, no ano 
de 2012, pela Universidade Federal de 
Minas Gerais.  

Jaíne Das Graças Oliveira Silva 
Resende  

Mestre  

Graduada em Ciências, no ano de 1999, 
pela UFSJ.  
Especialista em Ciências (área de 
concentração Microbiologia), no ano de 
2002, pela PUC/MG.   
Especialista em Educação Ambiental, no 
ano de 2018, pela Faculdade de 
Educação São Luis.  
Mestre em Ciências (área de 
concentração Microbiologia), no ano de 
2005, pela UFLA.  

Jane Daisy de Souza Almada 
Resende 

Mestre 

Graduação em Farmácia/Bioquímica, em 

2008, pela Universidade Federal de Minas 

Gerais; 

Especialização em Saúde Pública para 

Educação, em 2000, pela Faculdade 

Federal de Odontologia de Diamantina, 

FAFEOD (UFVJM); 

Especialização em Vigilância Sanitária, 

em 2005, pela Fundação Oswaldo 

Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública 

Sérgio Arouca, FIOCRUZ/ENSP; 
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Mestrado em Ciências Biológicas, em 
2012, pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora. 

Laila Cristina Moreira Damázio Doutora 

Graduação em Fisiorerapia, no ano de 
2002, pela Universidade Presidente 
Antônio Carlos.  
Especialista em Fisioterapia Neurológica, 
no ano de 2004, pela Universidade Federal 
de Minas Gerais,  
Especialista em Gestão do Programa da 
Saúde da Família (PSF), no ano de 2007, 
pela Fundação Integrada de Jacarepaguá 
Especialista em Atenção à Saúde da 
Pessoa Idosa, no ano de 2010, pela 
Fundação Integrada Jacarepaguá  
Especialista em Programa de 
Desenvolvimento Docente para 
Educadores das Profissões de Saúde, no 
ano de 2018, pela Universidade Federal do 
Ceará/ Faimer 
Mestre em Neurociências, no ano de 2007, 
pela Universdade Federal de São João 
del-Rei   
Doutora em Biologia Celular e Estrutural, 
no ano de 2013, pela Universidade Federal 
de Viçosa. 

Larissa Mirelle de Oliveira 
Pereira 

Doutora 

Graduada em Ciências Biológicas (2008) 
pela Universidade Federal de São João 
del-Rei. Mestre em Química e Física 
Aplicadas (2010) pela Universidade 
Federal de São João del-Rei e Doutorado 
em Física e Química de Materiais, pela 
mesma Universidade (2016). 

Luiz Eduardo Canton Santos Doutor 

Graduação em Ciências Biológicas (2008), 
Mestrado em Neurociências pelo 
Programa de Pós-graduação em Física, 
Química e Neurociência (2011) e 
Doutorado em Bioengenharia pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Bioengenharia da Universidade Federal de 
São João del-Rei - UFSJ (2013). Pós-
Doutorado em Bioengenharia (2013) 
também pela UFSJ. Pós-doutorando em 
Neurociência pela Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP - Escola Paulista 
de Medicina) (2018). 

Samyra Giarola Cecílio Doutora 

Graduada em Farmácia Generalista 

(2010) pela Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL-MG). Especialista  em 

Farmacologia e Interações 

Medicamentosas (2015) pelo Centro 

Universitário Internacional Uninter. Mestre 

em Ciências (2013) pela Universidade 

Federal de São João del Rei. Doutora em 
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Bioengenharia Neuronal  pela 

Universidade Federal de São João del Rei 

(2020). 

Sayron Reis Mestre 

Graduado em licenciatura (2013) e 
bacharelado (2014) em Química pela 
Universidade Federal de São João del-
Rei. Mestre em Ciências, no ano de 2015 
na Universidade Federal de São João del-
Rei. 

Sílvia Aline Furtado Mestre 

Graduada em Nutrição (2007) pela 
Universidade Presidente Antônio Carlos – 
UNIPAC. Mestre em Nutrição e Saúde 
(2019) pela Universidade Federal de 
Lavras (UFLA). 

Suelen Martins Perobelli Doutora 

Graduada em Ciências Biológicas, no ano 
de 2006 na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF, MG), Mestre em Ciências 
da Saúde (UFJF, MG) no ano de 2008, 
Aperfeiçoamento Oncologia Experimental 
no Instituto Nacional do Câncer, no ano de 
2010, Doutora em Ciências (Microbiologia) 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
no ano de 2014, Pós Doutora no Memorial 
Sloan Kettering Câncer Center/ NY, USA, 
no ano de 2016, Pós Doutora na Fiocruz, 
RJ no ano de 2018. 

 

 

Entre os 13 (treze) professores que integram o quadro docente, existem 06 (seis) com 

titulação de mestre, corresponde (46 % do curso) e 07 (sete) com titulação de doutor, 

correspondendo a (54 % do curso). 

 

Distribuição dos docentes por titulação. 

46%

54%

Titulação

Mestre Doutor
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2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

  

 Dos 13 (treze) professores que integram o quadro docente do Curso de Nutrição, 

existe a seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 08 professores (62% do 

curso) são horistas,  03 (23%) cumprem dedicação parcial  e 02 professores (15% do curso) 

possuem dedicação integral. 

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo com 
o curso (meses) 

Amanda de Almeida Silva Rezende Horista 9 meses 

Cláudio Soares Reis Horista 3 meses 

Douglas Roberto Guimarães Silva Horista 3 meses 

Eliane Moreto Silva Oliveira  Integral  21 meses 

Jaíne Das Graças Oliveira Silva Resende  Parcial  21 meses  

Jane Daisy de Souza Almada Resende Horista 9 meses 

Laila Cristina Moreira Damázio Horista 9 meses 

Larissa Mirelle de Oliveira Pereira Horista 15 meses  

Luiz Eduardo Canton Santos Parcial 21 meses  

Samyra Giarola Cecílio Horista 21 meses  

Sayron Reis Horista 21 meses  

Suellen Martins Perobelli Parcial 21 meses  

Sílvia Aline Furtado Integral 15 meses  

 

 O gráfico abaixo representa a distribuição de docentes do curso quanto ao regime de 

trabalho:  

 

Distribuição por regime de trabalho. 

 

62%
23%

15%

REGIME DE TRABALHO

Horista Parcial Integral
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2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Dos 13 professores que compõem o quadro docente do Curso de Nutrição, 7 possuem 

cinco e mais anos de experiência profissional o que corresponde a 54% do quadro total e 

consequentemente, 6 professores possuem menos de cinco anos de experiência profissional 

ou não possuem experiência fora da docência que corresponde 46% do quadro geral de 

docentes do curso. 

 

 

 

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Amanda de 
Almeida Silva 
Rezende 

Nutricionista 
Prefeitura Municipal de São João 

del Rei 
9  

Nutricionista 
Consultório - Hospital Dia Monte 

Sião  
10  

Cláudio Soares 
Reis 

Nutricionista (atuação em 
PSF, Hospital e Merenda 

Escolar) 

Prefeitura Municipal de 
Pimenta/MG  

4 

Nutricionista (Gerente de 
UAN) 

Nutridores Refeições Coletivas 
Ltda 

2 

Nutricionista (Gerente de 
UAN) 

Stillus Alimentação Ltda  4 

Nutricionista (Gerente de 
UAN) 

BG Soluções e Alimentação Eireli 0,5 

Responsável Técnico Casa da Quitanda 3 

Responsável Técnico Bala na Palha 2 

Responsável Técnico Laticínios Tomé Ltda 11 
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Eliane Moreto 
Silva Oliveira 

Coordenadora de Pesquisa 
Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves 
4 

Jaíne Das Graças 
Oliveira Silva 
Resende  

 

Mecanógrafa  Instituto Auxiliadora  7 

Jane Daisy de 
Sousa Almada 

Resende 

Farmacêutica 

 

Serviço de Endoscopia Digestiva – 
SERVESCOPY 

 

1 

Autoridade Sanitária 

 

Coordenadora de Vigilância 
Sanitária/GRS/SJDR 

 

9 

Farmacêutica 

 

Secretaria Municipal de Saúde de 
Diamantina 

 

3 

Farmacêutica 

 

Secretaria Municipal de Saúde de 
São João del Rei 

 

4 

Laila Cristina 
Moreira Damázio 

Vice-Coordenadora do 
Curso de Medicina da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

2 

Chefe do Departamento de 
Medicina da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

2 

Sub-chefe do Departamento 
de Medicina da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

0,2 

Representante o Conselho 
Universitário da UFSJ – 

CONSU 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

0,4 

Membro do Conselho de 
Ética Humano da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

2 

Representante do Comitê de 
Ética Animal da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

3 

Coordenadora de 
Laboratórios de Anatomia 

Clínica, Reabilitação e 
Anatomia Patológica do 

Departamento de Medicina 
da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

6 



145 
 

 

Coordenadora de 
Laboratório de Anatomia 

Humana do Campus Centro 
Oeste Dona Lindu da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

4 

Orientadora do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências 

Morfofuncionais da UFSJ 

Universidade Federal de São del 
Rei - UFSJ 

4 

Fisioterapeuta da Santa 
Casa de Misericórdia de 

Barbacena 

Santa Casa de Misericórdia de 
Barbacena 

1 

Larissa Mirelle de 
Oliveira Pereira 

Vendedora 
 

Corpo Livre Boutique 2 

Kuka Modas 2 

Lojão Avenida 3 

Atendente de farmácia Drogaria e Perfumaria Santa Inês 2 

Secretária Fotolito Kroma 1 

Operadora de Telemarketing Bitcompany 1 

Luiz Eduardo 
Canton Santos 

Coordenador de Pesquisa e 
Extensão 

Centro Universitário Presidente 
Tancredo de Almeida Neves 

1 

Samyra Giarola 
Cecílio 

Farmacêutica hospitalar 
Santa Casa de Misericórdia de São 

João del-Rei  
0,3 

Farmacêutica responsável 
técnica  

Drogaria VitalFarma 0,5 

Sílvia Aline 
Furtado Gerente de Restaurante Sapore S/A 0,6 
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Gerente de Restaurante Rivelli Alimentos 0,4 

Nutricionista do NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família) 

Prefeitura Municipal de Barbacena 
SESAPS – Secretaria de Saúde 

Pública 
7 

Supervisão de estágio 
Prefeitura Municipal de Barbacena 

SESAPS – Secretaria de Saúde 
Pública 

4 

Coordenação de curso de 
graduação 

Centro Universitário Presidente 
Tancredo de Almeida Neves - 

UNIPTAN 
1,5 

Suelen Martins 
Perobelli 

Aperfeiçoamento em 
Oncologia Experimental 

Instituto Nacional de Câncer 1 

Operadora de Citômetro de 
Fluxo e Sorting 

Plataforma de Citometria de Fluxo, 
Fiocruz, Rio de Janeiro 

1 

 

 

Experiência profissional dos docentes. 

 

2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

  

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

54%

31%

15%

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (anos)

Mais de 5 Menos de 5 Sem experiência
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 Dos 13 professores que compõem o quadro docente do curso de Nutrição, 11 

possuem experiência profissional no Magistério Superior o que corresponde a 85% do 

quadro total e consequentemente, 02 dos professores não possui experiência profissional 

no Magistério superior o que corresponde 15% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Douglas Roberto Guimarães 
Silva 

Universidade Federal de São 
del Rei - UFSJ 

Graduação 1 

Eliane Moreto Silva Oliveira 
Centro Universitário 

Presidente Tancredo de 
Almeida Neves - UNIPTAN 

Graduação 5,5 

Jaíne das Graças Oliveira Silva 
Resende 

Fundação Presidente Antônio 
Carlos - FUPAC 

Graduação 6 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves - UNIPTAN 
Graduação 9 

Jane Daisy de Sousa Almada 
Resende 

Fundação Presidente Antônio 
Carlos - FUPAC 

Superior 6 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves - UNIPTAN 
Superior 9 

Laila Cristina Moreira Damázio 

Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ  -

Campus Centro Oeste Dona 
Lindu  

Graduação 4 

Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ -
Campus Dom Bosco – 

Departamento de Medicina 

Graduação 6 

Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ  -

Campus Santo Antônio – 
Núcleo de Ensino à Distância 

(NEAD)  

Pós-Graduação 
Lato Sensu 

1 

Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ - 
Campus Dom Bosco – 

Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Morfofuncionais  

Pós-Graduação 
Mestrado 

4 

Universidade Presidente 
Antônio Carlos – UNIPAC- 

Barbacena 
Graduação 7 

Universidade Presidente 
Antônio Carlos – UNIPAC- 

Ubá 
Graduação 5 
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Universidade Presidente 
Antônio Carlos – UNIPAC- 

Barbacena 

Pós-Graduação 
Lato Sensu 

2 

Larissa Mirelle de Oliveira 
Pereira 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves - UNIPTAN 
Graduação  1 

Luiz Eduardo Canton Santos 

Universidade Federal de São 
del Rei - UFSJ 

Mestrado 2 

Universidade Federal de São 
del Rei - UFSJ 

Doutorado 2 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves - UNIPTAN 
Graduação 1 

Samyra Giarola Cecílio 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves - UNIPTAN 
Graduação 1 

Universidade Federal de São 
del Rei - UFSJ 

Pós-graduação 
Lato sensu 

0,5 

Sayron Reis 
Centro Universitário 

Presidente Tancredo de 
Almeida Neves - UNIPTAN 

Graduação 2,5 

Sílvia Aline Furtado 
Centro Universitário 

Presidente Tancredo de 
Almeida Neves - UNIPTAN 

Graduação 0,5 

Suelen Martins Perobelli 

Universidade Veiga de 
Almeida 

Superior 2 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves - UNIPTAN 
Superior 2 

 

 

Experiência na docência superior. 

 
2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

39%

46%

15%

EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA SUPERIOR 
(anos)

5 ou mais Menos de 5 Não têm experiência
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 Dos 13  professores que compõem o quadro docente do curso de Nutrição, 02 possui 

experiência no exercício da docência na educação a distância, o que corresponde a 15% do 

quadro total e, consequentemente, 11 dos professores não possuem experiência na 

educação à distância, o que corresponde 85% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome 
Atuação 

Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Laila Cristina Moreira 
Damázio 

Orientadora de 
Trabalhos de 

Conclusão de Curso 
– NEAD - Núcleo de 
Ensino à Distância 
da Universidade 
Federal de São 

João del-Rei  

Universidade 
Federal de São 
João del-Rei – 
Campus Santo 

Antônio 
 

Pós-Graduação-
Lato Sensu 

(Especialização) 
1 

Samyra Giarola 
Cecílio 

Orientadora de 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
- NEAD – Núcleo de 

Educação à 
Distância da 
Universidade 

Federal de São 
João del-Rei 

Universidade 
Federal de São 

João del-Rei 
(Núcleo de 
Educação à 
Distância) -  
NEAD/UFSJ 

Pós-graduação 
latu sensu 

0,5 

 

 

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

 Dos 13 professores que compõem o quadro do Curso de Nutrição , 03 possuem 

experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que corresponde a 23% do 

quadro total e, consequentemente, 10 dos professores não possui experiência em tutoria na 

educação a distância, o que corresponde 77% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Disciplina Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Jaíne das Graças 
Oliveira Silva 

Resende Educação Ambiental 

Centro Universitário 
Presidente 

Tancredo de 
Almeida Neves - 

UNIPTAN 

Superior 0,5 

Jane Daisy de Sousa 
Almada Resende 

Curso em 
Hipertensão, 

Diabetes e Doença 
Renal Crônica  

Escola de Saúde 
Pública de MG 
(Canal Minas 

Saúde) 

Atualização 
Nível médio 

0,1 
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Curso de Ouvidoria 
de Saúde na 
modalidade a 

distância 

Escola de Saúde 
Pública de MG 
(Canal Minas 

Saúde) 

Atualização 
Nível médio 

0,2 

Suelen Martins 
Perobelli 

Metodologia 
científica 

Universidade Veiga 
de Almeida 

Superior 0,5 

Disciplina online do 
curso de Medicina, 

referente aos 
Sistemas Orgânicos 
Integrados III (TICs) 

Centro Universitário 
Presidente 

Tancredo de 
Almeida Neves - 

UNIPTAN 

Superior 1,5 

Disciplina online do 
curso de Medicina, 

referente aos 
Sistemas Orgânicos 
Integrados III (TICs) 

Centro Universitário 
Presidente 

Tancredo de 
Almeida Neves - 

UNIPTAN 

Superior 0,25 

Disciplina online do 
curso de Medicina, 

referente aos 
Sistemas Orgânicos 
Integrados IV (TICs) 

Centro Universitário 
Presidente 

Tancredo de 
Almeida Neves - 

UNIPTAN 

Superior 0,25 

Disciplina online do 
curso de Medicina, 

referente aos 
Sistemas Orgânicos 
Integrados IV (TICs) 

Centro Universitário 
Presidente 

Tancredo de 
Almeida Neves - 

UNIPTAN 

Superior 0,25 

 

 

Experiência  em tutoria. 
 

2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

 O Colegiado do Curso de Nutrição é presidido pela coordenação de curso e atende 

às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, além do 

23%

77%

EXPERIÊNCIA EM TUTORIA NA EDUCAÇÃO 
À DISTÂNCIA

Têm experiência Não têm experiência
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Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo discente 

do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 

 No exercício de suas atividades o colegiado do Curso de Nutrição aprova as decisões 

do NDE do curso, tais como: alterações na matriz e nos componentes curriculares, adoção 

de metodologias de ensino diferenciadas, aprovação de resoluções e regulamentos do 

curso. Além disso, discute situações especiais de alunos não previstas nos regulamentos e 

diretrizes do curso e da IES. 
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2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil 

do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  
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XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 

competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

          O Colegiado do Curso de Nutrição do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez 

por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser observado, a 

seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 
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O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 

do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 31 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Nutrição possuem as 

seguintes formações: 

 

Nome Titulação Formação 

Alaxendro Rodrigo Dal Piva Mestre 

Graduado em Ciências Contábeis, no ano 

de 1997 na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Especialista em 

Recursos Humanos, no ano de 2001 na 

Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Especialista em Engenharia de Produção, 

em 2005 na UTFPR/PG. Mestre em 

Engenharia de Produção, no ano de 2009 

na UTFPR/PG. 

Alessandra Aparecida De 
Carvalho Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 2003 

na UFSJ. Especialista em Práticas de 

Letramento e Alfabetização, em 2009 pelo 

NEAD/UFSJ. Mestre em Educação, no 

ano de 2012 na UFSJ. 

Ana Maria Pereira De Souza Mestre 

Graduada em Direito, no ano de 2010 na 

Faculdade Independente do Nordeste. 

Mestre em Direito Público, no ano de 2015 

pela UFBA. 

Carlos Cicinato Vieira Melo Doutor  

Graduado em Engenharia Agronômica no 

ano de 2009 na UFLA. Licenciatura plena 

em Ciências Biológicas no ano de 2013 

pela Universidade vale do Rio Verde. 

Mestrado em Ciências 

Veterinárias/Genética de Animais 

Aquáticos, no ano de 2012 pela UFLA. 

Doutorado em Ciência Animal no ano de 

2015 pela UFLA. 

Cristina Cunha De Araújo Mestre 

Graduada em História no ano de 2006 pela 

Universidade Federal do Piauí. Mestrado 

em História do Brasil no ano de 2009 pela 

Universidade Federal do Piauí. 

Elizane Pereira Lima Mesquita Especialista 

Graduada em Ciências Contábeis no ano 

de 2011 pelo Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos. Especialista 

MBA em Gestão de Pessoas, no ano de 

2017 pela 

Universidade Norte do Paraná, UNOPAR. 

Especialista MBA em Gestão de 

Financeira, no ano de 2013 pelo Centro 

Universitário Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos, UNITPAC. 

Eucleia Goncalves Dos Santos Doutora 

Graduada em História, no ano de 2002 

pelas Faculdades Integradas Católicas de 

Palmas - FACIPAL. Mestre em História no 

ano de 2005 pela Universidade Federal do 

Paraná. Doutora em História, no ano 

2017de pela Universidade Federal do 

Paraná. 

Flavia Magela Rezende Ferreira Mestre 

Graduada em Pedagogia no ano de 2016 

pela Universidade de Franca e Normal 

Superior no ano de 2005 pela 
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Universidade Presidente Antônio Carlos 

(UNIPAC), Mestre em Educação no ano de 

2016 pela Universidade Federal de Lavras 

(UFLA); especialista em Alfabetização e 

Letramento no ano de 2008 pela 

Faculdade do Noroeste de Minas (FINOM) 

e em Libras no ano de 2014 pela 

Universidade Cândido Mendes/SP. 

Francisco Neto Pereira Pinto Doutor  

Graduado em Letras, no ano de 2010 na 
Universidade Federal de Tocantins, UFT 
Especialização em Leitura e Produção 
Escrita, no ano de 2010 na Universidade 
Federal do Tocantins, UFT. Mestre em 
Ensino de Língua e Literatura, no ano de 
2013 na Universidade Federal do 
Tocantins, UFT. Doutor em Ensino de 
Língua e Literatura, no ano de 2019 na 
Universidade Federal do Tocantins, UFT. 

Giselle Maria Ferreira Lima 
Verde Mestre 

Graduada em Odontologia, no ano de 
2005 na Faculdade de Saúde, Ciências 
Humanas e Tecnológicas do Piauí, 
NOVAFAPI. Graduada em Licenciatura 
Plena em Letras/Inglês, no ano de 2006 na 
Universidade Estadual do Piauí, UESPI. 
Especialização em Saúde da Família, no 
ano de 2007 no Centro Universitário 
UNINOVAFAPI. Especialização em 
Odontologia do Trabalho, no ano de 2016 
no Centro de Pesquisas Odontológicas 
São Leopoldo Mandic, SLMANDIC. 
Especialização em Docência do Ensino 
Superior, no ano de 2020, na Universidade 
Federal do Piauí, UFPI. Mestre em 
Endodontia, no ano de 2018 no Centro de 
Pesquisas Odontológicas São Leopoldo 
Mandic, SLMANDIC. 

Graciela Caroline Gregolin Mestre 

Graduada em Nutrição, no ano de 2012 na 

Faculdade de Pato Branco, FADEP 

Especialização em Segurança Alimentar e 

Nutricional, no ano de 2018 na 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, UNESP. Mestre em 

Desenvolvimento Rural Sustentável, no 

ano de 2016 na Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, UNIOESTE. 

Higor De Sousa Moura Especialista 

Graduado em Psicologia, no ano de 2009 
na Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI. Especialização em Gestão de 
Pessoas, no ano de 2017 no Instituto de 
Estudos Empresariais LTDA, IEMP. 
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Joao Pedro Cardoso Faccio Especialista 

Graduado em Letras - Português e Inglês, 
no ano de 2015 na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR 
Especialização em Comunicação e 
Semiótica, no ano de 2018 na 
Universidade Estácio de Sá, UNESA. 

Juliana Carvalho Piva Especialista 

Graduada em Direito, no ano de 2006 na 
Fundação Municipal De Ensino Superior 
De Colinas Do Tocantins FECOLINAS, 
FMESCTF_PPROV. Graduada em 
Ciências Contábeis, no ano de 2011 no 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, UNITPAC. 
Especialização em Direito Processual 
Civil, no ano de 2008 na Universidade do 
Sul de Santa Catarina, UNISU. 
Especialização em MBA em Gestão com 
ênfase em Logística Empresarial e Gestão 
de Pessoas, no ano de 2011 no Centro 
Universitário Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos, UNITPAC. Especialização 
em Docência no Ensino Superior, no ano 
de 2013 no Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos, 
UNITPAC. 

Keli Starck Mestre 

Graduada em Engenharia Ambiental pela 
Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar (2012). 
Aperfeiçoamento em Educação Ambiental 
pela Universidade Federal do Paraná - 
UFPR (2011). Doutoranda em Ciências 
Ambientais pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais (Linha 
de pesquisa: Dinâmicas Socioambientais 
e Biodiversidade). 

Leonardo Rossini Da Silva Mestre 

Mestre em Direito Público pela Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas (2017-2019). Possui graduação 
graduação em Direito pela Universidade 
Estadual do Tocantins (2000) e em Letras 
pela Universidade Estadual do Tocantins 
(2002). Especialista em Docência no 
Ensino Superior pelo UNITPAC. 

Luciana De Freitas Bica Especialista 

Mestranda em Educação pela 
Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP). Especialista em Educação 
Especial com ênfase em Deficiência 
Auditiva pelo Instituto Eficaz de Maringá 
(2017). Especialista Educação Especial 
com Ênfase em Deficiência Intelectual 
(2016). Especialista em Educação 
Especial: Área da Surdez -Libras (2015). É 
graduada em Letras Libras Bacharelado 
(2019) pelo Instituto Eficaz (Pr). É 
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graduada em Letras Libras Licenciatura 
(2016) pelo Instituto Eficaz (Pr). Possui 
graduação em Psicologia pelo Centro 
Universitário de Pato Branco (2010). É 
graduanda em Letras Libras Bacharelado 
pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, UNIOESTE. 

Marcello Schmidt Silveira Especialista 

Possui MBA em gestão do Conhecimento 
e T.I no ano de 2011 pelo UNITPAC. 
Graduado em Sistemas de Informação em 
2007 pela FAHESA/ITPAC. 

Murilo Alves Bastos Especialista 

Possui graduação em Enfermagem pela 

PUC-GO (2003), especialização em 

Enfermagem do Trabalho pela PUC-GO 

(2007) e Gestão da Clínica nas Regiões de 

Saúde, pelo Hospital Sírio-Libanês(2014). 

Nelito Antonio Zanmaria Mestre 

Possui graduação em Ciências 

Econômicas pela Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná - Campus de 

Francisco Beltrão (2005) e Especialização 

em Administração Financeira e 

Empresarial com ênfase em Gestão de 

Pessoas e Logística pela Faculdade 

Iguaçu (2006) e Administração Financeira, 

Controladoria e Auditoria pela Faculdade 

Iguaçu (2013). Mestre em Teoria 

Econômica pela Universidade Estadual de 

Maringá (2010). 

Nelzir Martins Costa Doutora 

Doutoranda em Ensino de Língua e 

Literatura pelo PPGL/UFT. Mestre em 

Ensino de Língua e Literatura pela 

Universidade Federal do Tocantins (2014), 

Graduada em Letras (1994) pela 

Universidade Estadual do Tocantins. 

Especialista em Tradução, Interpretação e 

Docência da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS pela Universidade Tuiuti do 

Paraná (2016).  

Oriana Chaves De Oliveira Paz Mestre 

Bacharel em Ciências Sociais (1997), 

Mestre em Políticas Públicas (2012) e 

especialista em Ensino de Sociologia no 

Ensino Médio (2017) pela Universidade 

Federal do Piauí. 

Raquel Auxiliadora Borges Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 1994 

na Universidade Federal de São João Del 

Rei. Especialista em Alfabetização e 

Letramento, no ano de 1999 na 

Universidade Federal de São João. 

Especialista em Inovação das Tecnologias 
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Educacionais pela Anhembi Morumbi 

(2017). Mestrado em Educação pela 

Universidade Federal Fluminense em 

2001. 

Robson De Sousa Lima Especialista 

Mestrando em Ciências Contábeis - 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 

UNISINOS (2018 - Atual). Especialista em 

Contabilidade e Direito Tributário no 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos (2016). Graduado em Ciências 

Contábeis pelo Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos (2014). 

Ruy Ferreira Da Silva Doutor 

Doutorado em Psicologia pela Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales - 

UCES/Argentina (2017); Mestrado em 

Filosofia pela Universidade Gama Filho 

(UGF) (1999); Graduação em História 

(Bacharel e Licenciado) - UGF (1992); 

Graduação em Filosofia (Bacharel e 

Licenciado) - UGF (1986); Graduação em 

Psicologia (Bacharel, Licenciado e 

Psicólogo) (2004) - UGF; Especialização 

em História da Filosofia - UGF (1995); 

MBA Executivo Empresarial em Gestão de 

Recursos Humanos - ESAB (2008); 

Shirley Dourado Rebelo Saraiva Mestre 

 

Graduação em Administração de 

Empresas pela Associação de Ensino 

Superior do Piauí (2000), Especialista em 

Educação: Docência do ensino Superior. 

Universidade Estadual do Piauí (2002). 

Especialização em Administração 

Econômica e Financeira. Universidade 

Federal do Piauí (2004). Mestrado em 

Educação. Universidade Federal do Piauí 

(2010). 

Silvana Alberton Especialista 

Possui graduação em Psicologia pela 

Universidade do Contestado (2008). 

Especialização em Psicologia da Saúde 

pela Universidade de Passo Fundo (2010). 

Especialização em Educação Permanente 

pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (2015). Especialização em 

Preceptoria no SUS pelo Hospital Sírio-

Libanês (2016). Especialização de 

Impactos da Violência na Saúde pela 

FIOCRUZ (2018). Especialização em 
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Avaliação Psicológica pela Universidade 

Paranaense (2019).  

Simone Aparecida De Melo Mestre 

Possui graduação em Ciência da 

Computação pela Universidade 

Presidente Antônio Carlos (2005), 

graduação em Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal de São João 

Del-Rei (2014) e mestrado em Engenharia 

Mecânica pela Universidade Federal de 

São João Del-Rei (2016).  

Thawana Pires Silva Especialista 

Especialista em Libras e Educação de 

Surdos pela Faculdade Integrada de Goiás 

(2017) e Graduada em Letras pela 

Universidade Federal do Tocantins (2014). 

Thiago Felicio Barbosa Pereira Mestre 

Possui graduação em Letras - Português 

pela Universidade Estadual do Piauí 

(2011). Possui o Título de Especialista em 

Docência do Ensino Superior pelo Centro 

Universitário Santo Agostinho (2015). 

Mestre em Estudos Literários pelo 

Programa de Pós-Graduação de Letras da 

Universidade Federal do Piauí - UFPI 

(2019).  

Zenaide Da Rocha Fragata 
Miranda Especialista 

Especialista em Pós-Graduação em 

Educação Especial - Libras (ESAP) 

instituto de Estudos Avançados Paraná 

(2007). Graduada em Educação Física 

pela Faculdade de Pato Branco (FADEP - 

Pr) (2005) e graduada em Letras - Libras 

pela Faculdade EFICAZ ( 2017). 

 

 

36%

48%

16%

TITULAÇÃO DOS TUTORES

Especialista Mestre Doutor
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Titulação dos tutores atuante no curso. 

 
2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 

colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

 Dos 31 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Nutrição, 20 possuem 

experiência em tutoria em educação a distância o que corresponde a 65% do corpo total e 

consequentemente, 11 tutores não possuem experiência em tutoria que corresponde 35% 

do corpor geral de tutores do curso. 

 

Nome Instituição Função 
Período 
(anos) 

Alaxendro Rodrigo Dal Piva UNIDEP Tutor online 0 

Alessandra Aparecida De 
Carvalho UNIPTAN 

Tutor online 8 

Ana Maria Pereira De Souza FASAVIC Tutor online 2 

Carlos Cicinato Vieira Melo UNITPAC Tutor online 1 

Cristina Cunha De Araújo UNINOVAFAPI Tutor online  5 

Elizane Pereira Lima 
Mesquita UNITPAC 

Tutor online 5 

Eucleia Goncalves Dos 
Santos UNIDEP 

Tutor online 8 

Flavia Magela Rezende 
Ferreira UNIPTAN 

Tutor online 0,5 

Francisco Neto Pereira Pinto UNITPAC Tutor online 5 

Giselle Maria Ferreira Lima 
Verde UNITPAC 

Tutor online 0 

Graciela Caroline Gregolin UNIDEP Tutor online 0 

Higor De Sousa Moura UNINOVAFAPI 
Tutor online 0,3 
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Joao Pedro Cardoso Faccio UNIDEP 
Tutor online 1 

Juliana Carvalho Piva UNITPAC 
Tutor online 0 

Keli Starck UNIDEP 
Tutor online 0 

Leonardo Rossini Da Silva UNITPAC 
Tutor online 0,5 

Luciana De Freitas Bica UNIDEP 
Tutor online 0 

Marcello Schmidt Silveira UNITPAC 
Tutor online 0,5 

Murilo Alves Bastos UNITPAC 
Tutor online 0,5 

Nelito Antonio Zanmaria UNIDEP 
Tutor online 0,5 

Nelzir Martins Costa UNITPAC PORTO 
Tutor online 6,5 

Oriana Chaves De Oliveira 
Paz UNINOVAFAPI 

Tutor online 
0 

Raquel Auxiliadora Borges UNIPTAN 
Tutor online 14 

Robson De Sousa Lima UNITPAC 
Tutor online 0,17 

Ruy Ferreira Da Silva UNITPAC 
Tutor online 0,17 

Shirley Dourado Rebelo 
Saraiva UNINOVAFAPI 

Tutor online 
9 

Silvana Alberton UNIDEP 
Tutor online 0 

Simone Aparecida De Melo UNIPTAN 
Tutor online 0 

Thawana Pires Silva UNITPAC 
Tutor online 0 

Thiago Felicio Barbosa 
Pereira UNINOVAFAPI 

Tutor online 
4,3 

Zenaide Da Rocha Fragata 
Miranda UNIDEP 

Tutor online 
0 

 

 

Experiência em tutoria dos tutores atuantes no curso. 

 
2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

26%

39%

35%

Experiência em Tutoria (anos)

5 ou mais Menos de 5 Não têm experiência
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 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 

mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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Amanda de Almeida 
Silva Rezende 

0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 

Cláudio Soares Reis 
0 01 0 0 0 0 0 0 0 07 0 08 

Douglas Roberto 
Guimarães Silva 

13 0 0 0 03 0 0 0 0 01 0 17 

Eliane Moreto Silva 
Oliveira 

01 01 01 02 01 05 0 0 0 22 0 33 
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Jaíne das Graças 
Oliveira Silva Resende 

01 0 0 04 04 09 0 0 0 12 0 30 

Jane Daisy de Sousa 
Almada Resende 

02 0 01 0 01 03 0 0 0 04 0 11 

Laila Cristina Moreira 
Damázio 

18 0 09 0 06 06 0 0 0 01 05 45 

Larissa Mirelle de 
Oliveira Pereira 

0 0 0 01 0 0 0 0 0 04 03 
08 

Luiz Eduardo Cantos 
Santos 

06 0 01 0 08 04 0 0 0 19 0  

Samyra Giarola 
Cecílio 

02 0 06 0 01 0 0 0 0 07 01 
17 

Sayron Reis 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 

Sílvia Aline Furtado 01 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 

Suelen Martins 
Perobelli 

0 0 01 0 0 0 0 0 0 01 0 02 

 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 

realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 

 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Nutrição conta com 

uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 

 02 mesas,  

 02 armários,  

 01 arquivo,  
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 01 computador,  

 01 impressora,  

 01 telefone,  

 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

 01 ventilador;  

 01 ar-condicionado,  

 equipamentos de videoconferência,  

 14 cadeiras;  

  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 

concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 

com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 
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- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Nutrição conta com uma sala de aula para cada turma em andamento, 

com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 

salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  

Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 
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que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 

do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 

Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 
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nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação como 

um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 

• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 
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O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 

os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares utilizados pelos vários 

cursos, destacam-se:  

• Pascalzin: utilizado na disciplina de Linguagem de Programação; 

• MSProject: utilizado na disciplina Gestão de Programas e Projetos; 

• Inventor: utilizado na disciplina Desenho Técnico; 

• AutoCad: utilizado na disciplina Desenho Computacional. 

Na parte de texto acima, mencionar os softwares específicos do curso em questão, que são 

utilizados pelos alunos e docentes. 
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Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Nutrição foram indicados 

pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam adequadas às 

Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 
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como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo e 

disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Nutrição, uma vez analisada a 

compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas anuais 

do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Nutrição foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 
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O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Nutrição, uma vez 

analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de 

vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 

e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados 

 

 Os periódicos da área de Nutrição são variados, muitos destes vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo 

fomentar a pesquisa na área de saúde. A seguir, são apresentados alguns periódicos com 

disponibilidade eletrônica na Biblioteca da instituição: 

 Demetra: Food, Nutrition & Health / Alimentação, Nutrição & Saúde 

 Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento 
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 Nutrición Clínica 

 Nutricion Hospitalaria 

 Nutridate 

 Nutrition 

 Nutrition Bulletin 

 Nutrition & Cancer 

 Nutrition Clinique Et Metabolisme 

 Nutrition & Dietetics 

 Nutrition & Food Science 

 Nutrition & Health Forum 

 Nutrition In Clinical Care 

 Nutrition Journal 

 Nutrition & Metabolic Insights 

 Nutrition & Metabolism 

 Nutrition Research 

 Nutrition Today 

 Nutritional Neuroscience 

 Nutrition & Aging 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas bases de 

dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e demais áreas de 

formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em 

formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos 

periódicos.  

 

 Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 

Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 
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 DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Nutrição em disciplinas 

práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de conhecimento sobre o 

manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na área de atuação dos 

futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais de 

acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 
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Os laboratórios utilizados pelo Curso de Nutrição (Anatomia, Bioquímica, Fisiologia e 

Microscopia) são destinados às atividades práticas envolvendo alunos e professores no 

âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Neles são realizados experimentos e 

observações embasadas nas teorias discutidas em sala de aula, sendo realizadas 

demonstrações das estruturas microscópicas e macroscópicas, de funções fisiológicas do 

corpo humano, além de experimentos na área de microbiologia.  

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

Finalidade:  

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

01 Figura muscular masculina em tamanho natural, 37 partes 

01 Figura muscular masculina e feminina, 45 partes 

01 Modelo funcional da articulação do cotovelo 

01 Modelo seccional da cabeça 

01 Modelo de Cérebro Desmontável 

01 Modelo de Cabeça 

01 Demonstração de modelo dos músculos do ombro 

01 Modelo funcional de tamanho natural, articulação do quadril 

01 Pélvis Feminina, 2 partes 

01 Pélvis Masculina, 2 partes 

01 Esqueleto completo desarticulado 

01 Esqueleto completo desarticulado e pintado 

01 Fígado e Vesícula Biliar 

02 Cérebro, 2 partes 

03 Ouvido, 3 vezes o tamanho natural, 6 partes 

01 Laringe funcional, 2.5 vezes o tamanho natural 

01 Olho, 5 vezes o tamanho natural, 12 partes 

https://www.3bscientific.com.br/figura-muscular-masculina-em-tamanho-natural-37-partes-va01,p_46_2215.html
https://www.3bscientific.com.br/figura-muscular-masculina-e-feminina-45-partes-b50,p_46_218.html
https://www.3bscientific.com.br/pelvis-feminina-2-partes-h10,p_31_307.html
https://www.3bscientific.com.br/pelvis-masculina-2-partes-h11,p_31_308.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-completo-desarticulado-e-pintado-a052,p_842_4.html
https://www.3bscientific.com.br/cerebro-2-partes-c15,p_13_239.html
https://www.3bscientific.com.br/ouvido-3-vezes-o-tamanho-natural-6-partes-e11,p_26_269.html
https://www.3bscientific.com.br/laringe-funcional-25-vezes-o-tamanho-natural-g20,p_26_291.html
https://www.3bscientific.com.br/olho-5-vezes-o-tamanho-natural-12-partes-vj500a,p_30_2268.html
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01 Olho, 3 vezes o tamanho natural, 7 partes 

02 Pulmão, 7 partes 

01 Modelo de TC de árvore brônquica e laringe 

01 Coração funcional e sistema circulatório 

02 Coração, 2 vezes o tamanho natural,4 partes 

01 Coração, 7 partes 

01 Estômago, 3 partes 

01 Rins com órgãos posteriores do abdômen superior, em 3 partes 

02 Rins, néfrons, vasos sanguíneos e corpúsculo renal 

01 Sistema urinário masculino e feminino, 6 partes 

03 Braço com músculos destacáveis, 6 partes 

03 Perna com músculos destacáveis, 9 partes 

04 Torso de luxo, masculino e feminino, em 24 partes 

01 Coluna de luxo flexível 

01 Coluna didática flexível 

01 BONElike™ Coluna vertebral 

01 Coluna clássica flexível com costelas  

01 Kit com 24 vértebras BONElike™ 

02 Modelo luxo de articulação do cotovelo 

04 Junta funcional do joelho 

02 Articulação do ombro com mangas de rotores, em 5 peças 

01 Modelo de corte de joelho 

01 Modelo de esqueleto do pé com ligamentos 

03 Modelo luxo de articulação umeral 

01 Esqueleto pélvico feminino, com cabeças de fêmur móveis 

02 Modelo luxo de articulação coxofemoral 

02 Esqueleto Sam A13 - versão de luxo em suporte de metal com 5 rolos 

01 Esqueleto Stan A10, sobre apoio de 5 pés de rodinha 

01 Esqueleto Stan A10, sobre apoio de 4 pés de rodinha 

02 Sistema Digestivo, 2 partes 

https://www.3bscientific.com.br/olho-3-vezes-o-tamanho-natural-7-partes-f13,p_30_276.html
https://www.3bscientific.com.br/pulmao-7-partes-g15,p_38_290.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-de-tc-de-arvore-bronquica-e-laringe-g23,p_38_294.html
https://www.3bscientific.com.br/coracao-funcional-e-sistema-circulatorio-w16001-763-0406-191115-100,p_33_4128.html
https://www.3bscientific.com.br/coracao-2-vezes-o-tamanho-natural-4-partes-g12,p_33_288.html
https://www.3bscientific.com.br/coracao-7-partes-vd253,p_33_2240.html
https://www.3bscientific.com.br/estomago-3-partes-k16,p_25_325.html
https://www.3bscientific.com.br/rins-com-orgaos-posteriores-do-abdomen-superior-em-3-partes-k223,p_25_333.html
https://www.3bscientific.com.br/rins-nefrons-vasos-sanguineos-e-corpusculo-renal-k11,p_59_321.html
https://www.3bscientific.com.br/sistema-urinario-masculino-e-feminino-6-partes-k32,p_59_342.html
https://www.3bscientific.com.br/braco-com-musculos-destacaveis-6-partes-m10,p_46_371.html
https://www.3bscientific.com.br/perna-com-musculos-destacaveis-9-partes-m20,p_46_377.html
https://www.3bscientific.com.br/torso-de-luxo-masculino-e-feminino-em-24-partes-b30,p_58_203.html
https://www.3bscientific.com.br/coluna-de-luxo-flexivel-a585,p_57_114.html
https://www.3bscientific.com.br/coluna-didatica-flexivel-a588,p_57_117.html
https://www.3bscientific.com.br/bonelike-coluna-vertebral-a794,p_57_154.html
https://www.3bscientific.com.br/coluna-classica-flexivel-com-costelas-e-cabecas-de-femur-a562,p_57_109.html
https://www.3bscientific.com.br/kit-com-24-vertebras-bonelike-a793,p_57_153.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-luxo-de-articulacao-do-cotovelo-a831,p_35_163.html
https://www.3bscientific.com.br/junta-funcional-do-joelho-a82,p_35_160.html
https://www.3bscientific.com.br/articulacao-do-ombro-com-mangas-de-rotores-em-5-pecas-a880,p_35_173.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-de-esqueleto-do-pe-com-ligamentos-m34,p_35_14412.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-luxo-de-articulacao-umeral-a801,p_35_157.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-pelvico-feminino-com-cabecas-de-femur-moveis-a62,p_31_125.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-luxo-de-articulacao-coxofemoral-a811,p_35_159.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-sam-a13-versao-de-luxo-em-suporte-de-metal-com-5-rolos-a13,p_164_15.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-stan-a10-sobre-apoio-de-5-pes-de-rodinha-a10,p_164_6.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-stan-a10-sobre-apoio-de-5-pes-de-rodinha-a10,p_164_6.html
https://www.3bscientific.com.br/sistema-digestivo-2-partes-k20,p_25_328.html


177 
 

02 Sistema nervoso, 1/2 do tamanho natural 

02 Sistema circulatório 

01 Modelo estrutural de Mão, 3 Partes 

01 Seção lateral de cabeça 

01 Seção frontal e lateral de cabeça 

01 Musculatura da cabeça, com vasos sanguíneos 

01 Musculatura da cabeça com adição de nervos 

01 Cabeça com pescoço, 5 partes 

01 Pele, modelo em bloco, 70 vezes o tamanho natural 

01 Crânio montado sobre a coluna cervical, 4 peças 

05 Crânio clássico, 3 peças 

01 Crânio explodido 3B Scientific® - 22 partes - cores didáticas 

01 Nariz e órgão olfativo, 4 vezes o tamanho natural 

01 Nariz com cavidades paranasais, em 5 partes 

01 Crânio montado sobre a coluna cervical, 4 peças 

05 Crânio clássico, 3 peças 

01 Crânio explodido 3B Scientific® - 22 partes - cores didáticas 

01 Nariz e órgão olfativo, 4 vezes o tamanho natural 

01 Nariz com cavidades paranasais, em 5 partes 

02 Cérebro neuro-anatômico, 8 partes 

Recursos Humanos: 

 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o 

ensino de Bioquímica. 

Área Física (m2):  
Localização  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

https://www.3bscientific.com.br/sistema-circulatorio-g30,p_33_297.html
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50mL, 100mL, 

250mL e 500mL 

Béquer 

125mL e 500mL Erlenmeyer 

12X150mm, 

16X160mm e 

200X20mm 

Tubo de ensaio 

 Tubo de centrifugação tipo Ependorf 

 Tubo de centrifugação tipo Falcon 

250ml Balão de fundo chato 

250ml 24X40mm Balão de fundo redondo 

5ml, 10ml, 25ml, 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml e 

1000ml 

Balão Volumétrico 

1ml, 5ml e 10ml Pipeta graduada 

1ml, 2ml, 5ml, 

10ml, 11ml, 15ml e 

20ml  

 

Pipeta volumétrica 

 Pêra 

5ul, 10ul, 25ul, 

50ul, 100ul, 500ul e 

1000ul 

Pipeta automática/ micropipeta 

 Ponteiras para pipeta automática/ micropipeta 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml e 

1000ml 

Proveta 

100ml Bureta 

 Funil de vidro e plástico 

250ml Funil de bromo ou funil de separação 

 Bastão de vidro 

01 Dessecador 

500ml e 1000ml    Kitassato 

100ml, 500ml e 

1000ml 

Frasco Âmbar 

 Pisseta 
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 Pipeta de Pasteur 

 Cronômetro 

 Tripé de ferro 

 Tela de amianto 

 Pinça Tenaz 

 Anel de ferro com mufa 

 Bico de Bunsen 

 Estante para tubos de ensaio 

03 Espectofotômetro 

02 Balança Semi Analítica 

02 Banho Maria 

02 Agitador magnético e pHmetro 

02 Centrífuga de tubo de ensaio 

01 Centrífuga de microhematócrito 

01 Mini centrífuga 

01 Agitador Vortex 

01 Capela de exaustão de gases 

01 Frigobar 

 Suporte Universal para vidrarias bioquímicas 

 
Cuba de Eletroforese horizontal, LED Transiluminador e Mini fonte 

300V 

Recursos Humanos: 

 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 

Finalidade:  

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

01 Capela de fluxo laminar 
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01 Destilador de água 

01 Purificador 

01 Autoclave 

02 Estufas de secagem 

01 Estufa bacteriológica 

01 Chapa aquecedora 

01 Microscópio ZEISS Axio Scope. A1 

03 Microscópios óptico ZEISS 

17 Microscópios óptico Bioval 

01 Esterilizador de alças de inoculação e agulhas 

50ml, 100ml, 200 ml, 250ml, 

400ml, 500ml, 600ml e 

1000ml. 

Béquer 

50ml, 100ml, 125ml e 250ml  

 

Erlenmeyer 

 

100ml, 250ml e 500ml Balão Volumétrico 

50ml, 100ml, 500ml e 1000ml Proveta 

04 Frascos reagentes tampa azul 

 Funil de vidro e plástico 

 Bastão de vidro 

1ml, 2ml, 5ml e 20ml Pipeta graduada 

2ml, 5ml, 10ml e 25ml   Pipeta volumétrica  

03 Bicos de Bunsen 

 Placa de Petri 

 Meio de cultura 

 Swab estéril 

 Câmara de Neubauer 

 Lâminas para microscopia 

 Lamínula 

 Estante para tubos de ensaio 

12X150mm, 16X160mm e 

200X20mm 

Tubo de ensaio 
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 Tubo de centrifugação tipo Ependorf 

 Tubo de centrifugação tipo Falcon 

 Pêra 

 Pinça de madeira 

01 Geladeira 

Recursos Humanos: 

-  

 

 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

“O laboratório de Técnica dietética e Tecnologia de Alimentos está em fase de construção 

e será concluído no primeiro semestre de 2021.” 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

 

O Curso de Nutrição ainda não atingiu o momento de estágios obrigatórios, porém, 

a Instituição possui convênios com vários estabelecimentos e empresas com os quais é 

possível a realização de estágios em todas as áreas do Curso de Nutrição.  

Na tabela abaixo está disponível a relação dos estabelecimentos conveniados com 

o UNIPTAN e que podem ser locais destinados a alunos do Curso de Nutrição para futuros 

estágios. 

Tabela – Informações sobre as empresas e estabelecimentos conveniados ao 
UNIPTAN onde alunos do curso de Nutrição podem realizar o estágio obrigatório 

supervisionado. 

NOME DA 
EMPRESA 

CNPJ ENDEREÇO CIDADE 

Abatedouro 
Pradense LTDA - 

Frango Atalaia 
70.986.302/0001-66 

Rua Da Fabrica Nº 10.  
Bairro Rua De Baixo 

CEP: 36.320-000 
Prados – MG 

Abrigo Tiradentes 20.312.872/0001-00 
Rua dos Incofidentes 

349, Centro, CEP 
36325-000 

Tiradentes – 
MG 
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Albergue Santo 
Antônio 

24.734.774/0001-04 
Praça Dom Helvécio. Nº 
50 Bairro Dom Bosco. 

389. Centro 

São João Del 
- Rei – MG 

AMG Mineração S/A 
111.224.676/0001-

85 

Rodovia LMG 841. S/Nº. 
Volta Grande CEP 

36.370-000 

Nazareno – 
MG 

APAC – Associação 
de proteção e apoio 

aos condenados 
07.899.489/0001-24 

Rod Br-265 Km 259 Km: 
259/5; 36.309-560 Vila 
Jardim Sao Jose Sao 

Joao Del Rei 

São João Del 
- Rei – MG 

APAC - Associação 
de Proteção e 

Assistência aos 
Condenados - 

Unidade Feminina 

21.325.027/0001-24 

Rua José Resende 
Campos, nº 527, Bairro 
Jardim Paulo Campos, 

CEP 36.305-041 

São João Del 
- Rei – MG 

APADEQ – 
Associação de 

Parentes e Amigos 
dependentes 

Químicos 

21.273.438/0001-13 
Rua Édipo Castanheira 
675. Bairro Pio Xiil. Cep: 

36.305-326 

São João Del 
- Rei – MG 

APAE – Associação 
de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - 
Lagoa Dourada 

04.448.905/0001-80 
Rua José Pedro Do 

Nascimento S/N. Centro 
CEP 36.345-000 

Lagoa 
Dourada – 

Mg 

APAE – Associação 
de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – 
Resende Costa 

86.880.531/0001-31 

Rua: Lauro Olímpio De 
Resende. Nº 135. Bairro 

Expedicionários CEP: 
36.340-000 

Resende 
Costa - MG 

APAE – Associação 
de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - 
São João del Rei 

17.750.092/0001-20 
Av. Leite De Castro. Nº 
1380 Cep: 36.301-180 

São João Del 
- Rei – MG 

APAE – Associação 
de Pais e Amigos 
dos Excepcionais– 

Andrelandia 

26.111.914/0001-13 
Rua Antônio De 

Andrade Alves. 125 
Centro 

Andrelândia - 
MG 

APAE - Associação 
de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de 
Tiradentes 

03.558.755/0001-02 

Rua Manoel Morais 
Batista Júnior, nº 529, 

Bairro Parque das 
Abelhas, CEP 36.325-

000 

Tiradentes - 
MG 

APAE – Associação 
de Pais e Amigos 
dos Excepcionais– 

Madre Deus de 
Minas 

02.841.395/0001-80 
Rua Estrada Velha Da 
Ponte. S/N Fabricas 

Madre de 
Deus de 

Minas - MG 

APAE – Associação 
de Pais e Amigos 
dos Excepcionais– 

São Vicente de 
Minas 

86.926.235/0001-24 
Av. Dom Pedro Ii. 138 - 

Centro 

São Vicente 
De Minas - 

MG 

APAE - Associação 
de Pais e Amigos 

26.118.448/0001-06 
Rua Sebastião Hilário, 
43 - Pinheiro Chagas - 

CEP 36320-000 
Prados – MG 
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dos Excepcionais - 
Prados 

ASAPAC - 
Associação de 

Amparo a Pacientes 
com Câncer 

06.225.926/0009-19 
Rua: Ministro Gabriel 

Passos. Nº 232. Bairro: 
Centro CEP: 36.307.330 

São João Del 
- Rei – MG 

Auto Serviço Kitzan 
LTDA – 

ME(Supermercado 
Kitzan) 

64.426.687/0001-04 

Travessa Lopes Baia. 
Nº 35 Centro Cep: 

36.300-195 São Joao 
Del Rei - MG 

São João Del 
- Rei – MG 

Bar, Restaurante e 
Lanchonete 
Agostinho 

00.619.613/0001-01 

Rua Alexandre 
Sbampato Nº 27, CEP 

36.307-018, Bairro 
Matozinhos 

São João Del 
- Rei – MG 

Buffet Tia Cecília 
Ltda 

02.392.180/0001-20 
Rua Amintas Novais, nº 

66 - Bairro: Bonfim, 
CEP: 36.307-430 

São João Del 
- Rei – MG 

Casa Assistencial 
Semente do 

Amanhã 
05.553.564/0001-75 

Rua José Cândido 
Gouveia, nº 72, Bairro 

São José Operário, 
CEP 36.392-348 

São João Del 
- Rei – MG 

Centro de Educação 
Psicomotora LTDA - 

ME 
20.313.946/0001-15 

Rua Padre José Maria 
Xavier. 140 Centro – 

Cep 36.307-340 

São João Del 
- Rei – MG 

Centro de 
Reabilitação Santo 

Antônio LTDA 
09.166.015/0001-07 

Rua Jesus Silva, nº 521, 
Bairro Matozinhos, CEP 

36.305.160 

São João Del 
- Rei – MG 

Centro Educacional 
Alegria do Saber 

Del Rei Ltda 
06.087.058/0001-09 

Rua: Nove. Nº 288. 
Bairro: Colônia Do 

Marçal. CEP: 
36.302.084 

São João Del 
- Rei – MG 

Centro Educacional 
Mundo Mágico 

Resende Costa Ltda 
31.491.906/0001-80 

Rua Morethson Fulgen 
de Oliveira, 139 - bairro: 

Nossa Senhora da 
Penha - CEP 36340-000 

Resende 
Costa - MG 

Centro Educacional 
Ursinho Puf Ltda – 

ME 
04.797.935/0001-00 

Rua Professor Ribeiro 
Campos.  Nº 183. Bairro 
Fabricas. Cep: 36.301-

214 

São João Del 
- Rei – MG 

Centro Pedagógico 
Catavento de São 
João del Rei Ltda-

ME 

21.273.800/0001-56 
Av. Tiradentes. Nº 187. 

Bairro: Centro. CEP: 
36.307-348 

São João Del 
- Rei – MG 

Centro Social da Pq 
de São Francisco de 

Assis 
24.739.930/0001-20 

Rua Professor Jorge 
Zarur. Nº 72. Bairro 

Centro 

São João Del 
- Rei – MG 

Choc Pop Alimentos 
Ltda 

03.321.426/0001-35 

Rua Manoel Fortes. 
411. Bairro Vila Santa 

Terezinha. Cep: 36.305-
186 

São João Del 
- Rei – MG 

Colégio Nossa 
Senhora das Dores 

Ltda - ME 
20.313.300/0001-38 

Rua Comendador 
Bastos Nº 84. Bairro 
Centro. Cep: 36.307-

318 

São João Del 
- Rei – MG 
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Colégio Revisão 
LTDA 

07.595.611/0001-79 
Av Leite De Castro. 

1226. Fábricas. CEP: 
36.301-182 

São João Del 
- Rei – MG 

Coop Mista dos 
Produtores Rurais 
de Bom Sucesso 

Ltda 

16.736.928/0001-79 
Rua Dona Francelina 
281 - Centro - CEP 

37220-000 

Bom Sucesso 
- MG 

Cooperativa 
Agrícola Alto Rio 

Grande LTDA 
22.070.064/0018-40 

Rua José Brasil Nº 221. 
CEP 36.227-00. Bairro 

Centro 

Piedade Do 
Rio Grande - 

MG 

COOPERATIVA DE 
CREDITO 

CREDIVERTENTES 
LTDA – SICOOB 

CREDIVERTENTES 

22.724.710/0001-05 
Rua Carlos Pereira, nº 

100, Bairro Centro, CEP 
36.350-000 

São Tiago – 
MG 

Cooperativa de 
Crédito de São 

Vicente de Minas 
86.476.199/0001-44 

Rua Marechal Floriano 
Peixoto. 265 - Centro 

São Vicente 
De Minas - 

MG 

Escola Caminho do 
Sol 

26.148.478/0001-57 
Rua: Balbino Da Cunha. 

Nº 77. Bairro: Centro.  
CEP: 36.300-195 

São João Del 
- Rei – MG 

Escola Dez Ltda 09.254.638/0001-23 

Rua José Resende 
Campos. 479. Bairro 

Jardim Paulo Campos. 
Cep: 36.305-041 

São João Del 
- Rei – MG 

Expresso Vera Cruz 
Ltda 

24.725.764/0001-02 
Av: Trinta E Um De 

Março. Nº 743. Bairro: 
Colônia Do Marçal 

São João Del 
- Rei – MG 

Faemam - Industria 
E Comercio De 

Artes Em Estanho 
Ltda - Epp 

24.056.517/0001-60 
Av. Trinta E Um De 
Março Nº 242 Cep: 

36.302-016 

São João Del 
- Rei – MG 

Frigorífico São João 
del Rei Ltda 

03.754.909/0001-23 

Rodovia BR 494, s/n - 
KM 192 - Colônia do 
Bengo - CEP: 36301-

360 

São João Del 
- Rei – MG 

Garden Hill Golf 
Club Ltda – Me 

03.741.349/0001-72 

Rod. Br 383 KM 96. 
S/Nº. Bairro: Colônia Do 

Marçal. CEP: 
36.302.548 

São João Del 
- Rei – MG 

Hospital Nossa Sra. 
Das Mercês 

24.731.747/0001-88 
Pc Barão De Itambé 31 
Centro - São Joao Del 

Rei – Mg 

São João Del 
- Rei – MG 

Hotel Ponta do 
Morro LTDA - ME 

42.876.664/0001-69 
Loc Largo das Forras nº 
88, Bairro Centro, CEP 

36.325-000 

Tiradentes - 
MG 

Industria de Biscoito 
Santos e Resende 

LTDA 
05.086.458/0001-29 

Rua Corinto Campos, nº 
120, Bairro Cerrado, 

CEP 36.350-000 

São Tiago – 
MG 

Industria e 
Comercio de Couros 

Andrade Ltda 
11.791.185/0001-16 

Avenida Getúlio Vargas, 
448. Bairro: Centro 

Dores de 
Campos - MG 
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Industria e 
Comercio de Couros 

Julimar Ltda 
04.734.020/0001-47 

Rua Major Randolfo 226 
- Bairro: Capãozinho - 

CEP 36213-000 

Dores de 
Campos - MG 

Industria e 
Comercio Patric 

Ltda 
25.921.511/0001-77 

Rua Ildefonso Silva 265 
- CEP 36.213-000 

Dores de 
Campos - MG 

Instituto Auxiliadora 24.731.234/0001-77 
Rua Nossa Senhora 

Auxiliadora 56 Fabricas 
São João Del 

- Rei – MG 

Instituto 
Educacional 

Semente do Saber 
Ltda - ME 

12.677.687/0001-83 
Rua Alexina Pinto Nº 

113. Bairro Bela Vista. 
Cep: 36.301-034 

São João Del 
- Rei – MG 

Instituto Euvaldo 
Lodi – IEL – Núcleo 
Regional de Minas 

Gerais 

17.422.056/0001-37 
Av Do Contorno 4456  

Funcionários 

Belo 
Horizonte - 

Mg 

Instituto Federal 
Sudeste de Minas 

Gerais 
10.723.648/0001-40 

Rua Américo Davim 
Filho S/N Vila São 

Paulo 

São João Del 
- Rei – MG 

Jardim Escola 
Acalanto LTDA – 

ME 
02.895.671/0001-93 

Rua Dr. Mourão Filho. 
87 . Centro. Cep 

36.307-440 

São João Del 
- Rei – MG 

Josiane Marillac da 
S. Ferreira 

Educação Infantil 
31.629.083/0001-06 

Rua Engenheiro José 
Luiz Amarante, 267 - 
Cohab - CEP 36302-

180 

São João Del 
- Rei – MG 

Lanchonete Eman 
LTDA 

11.620.586/0001-03 

Rua José de Oliveira 
Bastos, nº 132, Bairro 
Santa Efigênia, CEP 

35.490-000 

Entre Rios de 
Minas - MG 

Laticínios Madre de 
Deus de Minas Ltda 

03.038.887/0001-03 
Av. do Estado 100, 

Cidade Nova - Madre de 
Deus de Minas 

Madre de 
Deus de 

Minas - MG 

Laticínios Rosena 
LTDA 

22.281.372/0001-76 

Rua José Maria de 
Carvalho, nº 461, Bairro 

Nossa Senhora de 
Fátima, CEP 37.300-

000 

Andrelândia - 
MG 

Laticínios Santiago 
Ltda 

04.305.310/0001-75 
Rodovia BR 494, n 20 - 
Trevo - CEP: 36350-000 

São Tiago – 
MG 

Laticínios São 
Vicente de Minas 

S.A 
86.454.741/0004-00 

Rua Tristão Vieira nº 07, 
Bairro Várzea, CEP 

36.335-000 

Ritápolis – 
MG 

Laticínios São 
Vicente de Minas 

S.A. 
86.454.741/0001-68 

Rod São Vicente De 
Minas-Minduri Km 01- 
Bairro Rosário 37.370-

000 

São Vicente 
De Minas - 

MG 

Laticínios Vitoria 
LTDA 

24.735.524/0001-99 
Sit Serrado S/N São 
Sebastiao Da Vitoria 

São Joao Del Rei 

São João Del 
- Rei – MG 

Marluvas Calçados 
de Segurança Ltda - 
Dores de Campos 

19.653.054/0001-84 
Rodovia Dores De 

Campos/Barroso Km02 
Dores de 

Campos - MG 



186 
 

Marluvas Calçados 
de Segurança Ltda - 
Madre de Deus de 

Minas 

19.653.054/0025-51 
Rua Campo, s/n, Bairro: 

das Fábricas CEP: 
37.305-000 

Madre de 
Deus de 

Minas - MG 

Marluvas Calçados 
de Segurança Ltda - 

Minduri 
19.653.054/0026-32 

Rod. Br 383 Km 0, s/nº, 
Bairro São Vicente, 

CEP 37.447-000 
Mindurí – MG 

Marluvas Calçados 
de Segurança Ltda - 

São Vicente de 
Minas 

19.653.054/0021-28 
Rua José Leite Ribeiro, 

31, Bairro: Cohab - 
CEP: 37370-000 

São Vicente 
De Minas - 

MG 

Mercearia Nações 
Unidas LTDA - ME 

04.202.118/0001-53 
Rua Marechal Deodoro 

nº 775 Bairro Org 
Nações Unidas 

São Tiago – 
MG 

Mineração Barroso 
Indústria e 

Comércio Ltda 
19.553.676/0001-30 

R DANIEL PANTALEAO 
FERREIRA  72 Centro 

Barroso – MG 

Mineração Ômega 
Ltda 

25.201.138/0001-80 
Sítio Alto da Serra, s/nº, 

Bairro Zona Rural -  
CEP 36.328-000 

Santa Cruz 
de Minas – 

Mg 

Padaria e Mercearia 
ABS Ltda 

01.264.915/0001-77 

Av. Ministro Gabriel 
Passos, 529A, Bairro 
Centro - CEP 36.328-

000 

Santa Cruz 
de Minas – 

Mg 

Pequena Tiradentes 
Lanchonete e 

Artesanatos Ltda 
05.750.934/0001-64 

Av. Governador Israel 
Pinheiro, nº 670A, 

Bairro Várzea de Baixo, 
CEP 36.325-001 

Tiradentes - 
MG 

Pousada Pouso de 
Minas Ltda 

71.313.027/0002-63 

Av. Governador Israel 
Pinheiro, nº 670, Bairro 
Várzea de Baixo, CEP 

36.325-000 

Tiradentes - 
MG 

Produtos 
Alimentícios 

Croques LTDA 
02.007.384/0001-08 

Rod Br 265, Km 255, nº 
237 A, Bairro Vila Nossa 

Senhora de Fátima, 
CEP 36.305-350 

São João Del 
- Rei – MG 

Psicomed de São 
João del Rei Ltda 

09.273.942/0001-18 
Rua Rosina Silva 

Terra106 - Fábricas, 
CEP 36.301-220 

São João Del 
- Rei – MG 

Renova Odontologia 
e Medicina Ltda 

30.569.866/0001-89 
Rua Afonso Pena, 89 - 
loja 01 CEP 36400-062 

Conselheiro 
Lafaiete - MG 

Rivelli Alimentos 
S.A 

21.005.582/0001-79 
Rodovia BR 040, KM 
700, s/n - Caiçaras - 

CEP 36.205-666 

Barbacena - 
MG 

Sabor Rural 
Restaurante e 
Artesanato em 
Tiradentes Ltda 

11.272.636/0001-09 

Estrada da Caixa 
D’água, KM 4 - Zona 
Rural - CEP 36.3250-

000 

Tiradentes - 
MG 

Santa Casa de 
Misericórdia de São 

João del-Rei 
24.729.097/0001-36 

Avenida Tiradentes. 
389. Centro 

São João Del 
- Rei – MG 

Santíssimo Resort 
Ltda 

07.121.806/0001-87 
Rua dos Inconfidentes. 
Nº 140. Bairro: Centro. 

Tiradentes - 
MG 
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São Joanense Têxtil 
Ltda 

21.842.729/0003-47 
Avenida Leite de 

Castro, 453 - Fábricas - 
CEP 36301182 

São João Del 
- Rei – MG 

Sindicato dos 
Produtores Rurais 
de Madre de Deus 

Minas 

26.112.375/0001-37 
Av. Presidente 

Tancredo Neves, 115 - 
Centro 

Madre de 
Deus de 

Minas - MG 

Social Futebol 
Clube 

17.753.237/0001-46 

R Joao De Deus 
Assunção 200 - 

Matosinhos 36.305-034 
- São Joao Del Rei 

São João Del 
- Rei – MG 

Sociedade de 
Auxílio a Criança 

Enferma 
19.547.603/0001-36 

Rua Rossini Baccarini 
73 - Tejuco - CEP 

36.300-195 

São João Del 
- Rei – MG 

Supermercado 
Bergão Ltda 

25.545.534/0001-24 
R Sete De Setembro 
161 Matosinhos São 

Joao Del Rei 

São João Del 
- Rei – MG 

Supermercado 
Douradão Ltda 

25.671.488/0004-52 
Rua Coronel Militão 08, 
Centro - CEP 36330-

000 

Coronel 
Xavier 

Chaves  – Mg 

Supermercado 
Esquinão 

25.994.179/0001-70 
Pc São Sebastiao 01 

Centro 

Santa Cruz 
de Minas – 

Mg 

Supermercado 
Esquinão Ldta 

25.994.179/0002-51 

Rua Engenheiro José 
Luiz do Amarante, n 191 
- Bairro: Cohab - CEP: 

36.302-180 

São João Del 
- Rei – MG 

Supermercado 
Moreira de Barroso 

04.305.422/0001-26 
Av. Francisco de Paula 

Souza, 385 - Bairro 
Joaquim G. de Souza 

Barroso – MG 

Supermercado 
Resende Costa Ltda 

- EPP 
19.804.905/0001-42 

Praça Coronel Sousa 
Maia 54 - Centro 

Resende 
Costa - MG 

Supermercado. 
Panificadora e 

Agropecuária Massa 
Ltda - ME 

26.383.059/0001-08 
Av. Benedito Valadares 

358 Centro 
Entre Rios de 
Minas - MG 

Unimed de São 
João del Rei – 

Coop. De Trabalho 
Médico 

25.329.079/0001-20 
Av Hermílio Alves nº 

210, Bairro Centro. CEP 
36.307-328 

São João Del 
- Rei – MG 

Upa de São João 
del Rei 

01.327.887/0004-32 
R. Mal. Ciro Espírito 

Santo Cardoso. 95-149 
- São Judas 

São João Del 
- Rei – MG 

Usina de 
Beneficiamento Del 

Rios Ltda 
07.002.327/0001-41 

Av. 31 de Março Nº 20. 
Bairro Colônia Do 

Marçal. CEP: 36.302-
016. 

São João Del 
- Rei – MG 

Vertentes Clínica 
Médica e 

Odontológica Ltda 
29.033.193/0001-69 

Avenida Tiradentes, 759 
- Centro - CEP 36307-

346 

São João Del 
- Rei – MG 

Vovó Ziza Gourmet 
Eireli - ME 

26.278.466/0001-47 
Av. Tiradentes, nº 670, 
CEP 36.307-346 Bairro 

Centro 

São João Del 
- Rei – MG 
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Aliança 
Supermercado 3 

Ltda 
31.716.637/0001-02 

Rua Lagoa Dourada 
530 - Cachoeira - CEP 

35490-000 

Entre Rios de 
Minas - MG 

 

3.13 Biotérios 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 

educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 

mediação e atividades jurídicas reais 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN mantém parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa de uma das 

unidades do grupo educacional a que pertence, o UNITPAC – Centro Universitário 
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Tocantinense Presidente Antônio Carlos – da cidade de Araguaína (TO), conforme 

documentação constante na IES, celebrada no dia 01/02/2013.  

 No ano de 2018, o UNIPTAN firmou parceria também com uma outra unidade do 

mesmo grupo educacional, a FMIt – Faculdade de Medicina de Itajubá – no estado de Minas 

Gerais, para utilização dos serviços do mesmo, além de indicação para encaminhamento de 

projetos via Plataforma Brasil, do Ministério da Saúde. 

 Em 2013, a Instituição encaminhou proposta ao CONEP/MS para criação de um CEP 

próprio, a qual passou por avaliação, com o correspondente relatório encaminhado ao 

UNIPTAN (então IPTAN). Diante das alterações sugeridas pelo Ministério, o UNIPTAN 

reformulou a proposta inicial, procedendo a novo encaminhamento no ano de 2018, 

aguardando resposta do mencionado Ministério. 

  

 

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 O UNIPTAN foi avaliado e aprovado como polo de educação a distância, vinculado à 

sede UNITPAC – Centro Univesitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – em 

Araguaína (TO). 

 Para a oferta de cursos a distância num futuro próximo, bem como para a execução 

das atividades relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade semipresencial, 

conta-se com ambientes profissionais muito bem articulados com a sede, atendendo 

plenamente aos objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de Curso, considerando-se a 

função de espaços complementares, a saber: laboratórios de Informática, Sala de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente documentadas, 

resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem. 
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 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e do Grupo de 

Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

 No Curso de Nutrição os espaços complementares da IES são utilizados para a 

realização de aulas diferenciadas desde o primeiro período do curso, permitindo aos alunos 

uma experiência completa e integrada dos alunos na IES. 


