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PLANO DE ENSINO
I. IDENTIFIC AÇ ÃO
UNID ADE AC ADÊMICA: Faculdade de Nutri ção
CURSO: Nutri ção
DISCIPLINA: Educação Nutricional II
C ARG A HORÁRI A SEM ANAL: Confor me cro nogra ma
Aulas: 3ª feira: 8 – 11:40h - C entro d e Aulas D – sala 109
5ª feira: 14- 17:40h - Centro de Aulas D – sala 105

C ARG A HORÁRI A TO TAL: 48h/a

ANO /SEMESTRE: 2017/1º semes tr e

TURNO/TURM A: Ma tuti no

PROFESSORAS:Dra. Maria Claret Cos ta Monteiro Hadler (Coordenadora)
Dra. Márcia Helena Sacchi Correa
Dra. E laine Meire d e Assis e Maria de Fá ti ma Gi l
Pr ecep tora - MSc. Ariandeny Fur tado
II. EMENTA
Planeja mento, ex ecução e avaliação de Progra mas d e Educação ali mentar e nutricional.
III. OBJET IVO G ERAL
Capacitar o aluno para:
- Compr eender a i mportâ ncia da educação nos Progra mas d e nutrição
- Compr eender as etapas do acons elha mento nutriciona l baseado no modelo trans teórico
- Executar preparaçõ es co m aproveita mento integral dos ali mentos;
- Comunicar d e for ma adequada co m o púb lico suj ei to;
- Planejar, ex ecutar e avaliar programas d e co munica ção e r eeduca ção ali mentar:
- para os diferentes ci clos da vida nos difer entes ca mpos de a tuação do nutri cionista co m indivíduos, grupos e
coletividades de for ma cr ítica e criativa;
- a partir da identifica ção da realidade e d e for ma problema tizadora e so ciointera cionista.
- o trabalho em equipe
IV. O BJETIVOS ESPECÍF ICOS
• Que o es tudante seja capaz de:
Compr eender a i mpor tância do processo educa tivo para o êx ito d e progra mas de Nutrição;
Ci tar as etapas do acons elha mento nutriciona l
Vivenciar um acons elha mento nutri cional a nível a mbula torial em diferentes pa tologias
Preparar recei tas e ficha técnica co m aproveita mento integral dos alimentos;
Planejar Progra mas de Co muni cação e Reeducação ali mentar para os diferentes ciclos da vida
de a cordo co m o nível so cioeco nô mico-cultural resp ei tando os hábitos culturais;
Citar diferentes métodos e recursos audiovisuais que podem ser usados na educação nutricional
nos difer entes ciclos da vida, de acordo co m o nível s ocioeconô mi co-cultural;
Elaborar recursos audiovisuais a serem utilizados no progra ma de pro moção da saúde e/o u
educação nutricional a ser des envolvido;
Apr end er a elaborar um álbum seriado, pôster em progra mas de co mputador e s lides.co m para uso na web, e
manipular um edi tor de i magem.
E laborar e ex ecutar planos d e a tividade educa tiva
Planejar, executar e avaliar um Progra ma de Co munica ção e Reeduca ção ali mentar;
Apr es entar e entr egar o planeja mento e os res ultados do programa d e ed ucação nutriciona l
ex ecu tado, r ela tório fina l das a tividades desenvolvidas e r esumo científico.
M elhorar a sua co munica ção e o s eu trabalho em eq uipe.
V. CO NTEÚDO
Unidade I – Planeja mento d e Progra mas de Co munica ção e Reeducação a limentar
• Identi ficação da r ealidade – Diagnós tico
• Pontos- chave
- Principais problemas, causas dos problema s e es tra tégias de a ção
- Mapa concei tual
• Teorização
- Jus tiifca tiva da corrente p edagógica a s er adotada

- Plano d e ação
- Plano da in tervenção educa tiva
• Objetivos: G eral e específicos
• Conteúdo progra má ti co
• Metodo logia – acons elha mento nutricional
• Recursos audiovisuais
• Ava liação
• Açõ es co mp lementar es e parceiros
• Supervisão e Nor ma tização
• Recursos Humanos e Ma teriais
• Crono gra ma
Unidade II - Aprovei ta mento integral dos ali mentos
Unidade III – Apres entação d e um progra ma de educação nutri cional a
s er executado
Unidade IV – Ex ecução do progra ma de Co muni cação e Reeducação ali mentar
Unidade V – Apr es enta ção dos Resultados e Rela tório do Programa d e Co municação e Reeducação a li mentar
executado. E ntrega do Planeja mento e Rela tório Final
10. METODOLOGIA
São os procedimentos e regras utilizados para se chegar aos objetivos:
a) Métodos utilizados pelo professor.
Preleção com participação dirigida ou conversação didática sobre o tema, estudo de caso/contexto. Aulas práticas
de recursos audiovisuais no laboratório de informática.
b) Métodos de trabalho independente do estudante.
Os alunos desenvolverão um plano de atividade educativa que poderá ser discutido com os componentes do grupo,
sob a tutoria do professor, tarefas dirigidas e orientadas pelo professor.
c) Métodos de trabalho em grupo.
Os alunos participarão do Team Based Learning de forma individual e em grupo
Os alunos de forma cooperada irão elaborar o planejamento, relatório final e elaboração de resumo científico.
Serão realizadas visitas a campos de prática para diagnóstico participativo. Os alunos elaborarão em duplas receitas
de aproveitamento integral dos alimentos, com posterior avaliação. Farão pesquisa sobre como elaborar um
diagnóstico educativo e nutricional. Tarefa dirigida e exposição pelos alunos seguida de discussão sobre metodologias
ativas de educação nutricional.
d) Métodos de projetos
A prática da disciplina será desenvolvida pelo método de projetos envolvendo o planejamento, execução, avaliação
e apresentação dos resultados de um programa de educação alimentar e nutricional.
A)

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA:

Unidade

I

Conteúdo programático

Teoria/h

Apresentação da Disciplina

2

Planejamento de Programa
de Comunicação e Reeducação
alimentar
- Identificação da realidade
(Diagnóstico e causas do problema)

Prática/h

Procedimento didático
Apresentação cruzada e roda de
conversa

Metodologia do Carrossel
3
Visita de observação e diário de campo

Visita aos ambulatórios ou consultório
de nutricionista

1

Aconselhamento nutricional

5

- Objetivos

1

Team Based Learning –TBL,
Dramatização e relato de experiência
com nutricionistas
-

- Preleção com participação
dirigida
- Elaboração em sala de aula

- Conteúdo programático
1
- Metodologia

1

- Preleção com participação
dirigida

- Plano de atividade educativa
2
- Recursos audiovisuais
- Avaliação

II

2
2

Aproveitamento

Preleção com participação
dirigida
- Prática de elaboração
- Aula prática Laboratório de
informática
- Preleção com participação
dirigida, visualização e discussão de
Instrumentos de avaliação

4

Oficina culinária

integral dos alimentos

III

Apresentação de um

Preleção pelos alunos seguida de
discussão com professores da prática

3

Planejamento em E.N.
IV

Execução do programa de

10

Aulas práticas supervisionadas

educação nutricional

VI

Apresentação do programa de
educação nutricional
executado

4

Apresentação livre pelos alunos dos
resultados da prática, seguida de
discussão
com os professores e
supervisores

B) INTERAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS
Integrada com conhecimentos adquiridos em Educação Nutricional I, Estudo experimental dos alimentos, Técnica
Dietética, Nutrição e Dietética, Patologia da Nutrição e Dietoterapia 1 e 2 além dos conhecimentos paralelos de
Psicologia Aplicada, Antropologia, Nutrição em saúde Pública I e Nutrição Materno Infantil e do Adolescente, dando
subsídios para Nutrição em Saúde Pública II, Avaliação Nutricional, Planejamento de Unidades de Alimentação e
Nutrição e estágios supervisionados.
A prática da disciplina será realizada em diferentes locais.
O aluno será capacitado a planejar e executar um programa de Comunicação e Reeducação alimentar para
crianças, escolares, adolescentes, adultos ou idosos, com ou sem patologias.
VIII. AVALIAÇ ÃO
Elaboração e apres enta ção de r ecursos audiovisuais usados na prática, elaboração de um plano d e a tividade
educa tiva, fr equência e par ticipação a tiva nas aulas, planeja mento e ex ecução de u m progra ma de co muni cação e
reeducação a li mentar, elaboração da ficha técnica de aprovei ta mento integra l, avaliação no Team Bas ed Learni ng –
TB L (individual e em grupo) a ulas prá ticas, apr esenta ção oral e rela tório da prática e r esumo científico.
AVALIAÇ ÃO
A)

Educando

Nota 1
• Avaliação: elaboração de um p lano de a tividade educa tiva – 10,0 pontos
Nota 2


Avali ação no Team Based Lear ni ng – (TBL) - i ndi vi dual (0,4) e em grupo (0,6)- total 1,0 ponto
A a valiação será realizada baseada no t ext o prévio para l eitura que será fornecido ao alun o.
• Elaboração e apr esentação de um r ecurso audiovisual utilizado na prática d e educação nutriciona l – 1,5 pontos
• Apres enta ção do progra ma de educação nutricional a s er executado – 2,0
• Ficha técnica da aula de aprovei ta mento integral dos a li mentos (1,0), fr equência e par ticipação a tiva nas aulas – 1,0
ponto
• Res umo para um evento científico do progra ma r ea lizado – 1,5 pontos
• Apres enta ção fina l (1,0) e R ela tório final (1,0) do Progra ma d e Co municação e Reed ucação a li mentar executado
(Mos trar RAV elaborados na prática)
Nota 3
• Planejamento e Rela tório de um Progra ma d e Co municaçã o e Reed ucação a li mentar – 5,0
• Prática d e educa ção nutricional – 3,5
• Avaliação individual pelos colegas d e cada membro do grupo – 1,5
Divulgação: As no tas serão enviadas por e- mail aos alunos e colocadas no SIG AA. Os planos corrigidos serão

devolvidos. A no ta fina l e fr equência serão divulgadas no por tal do aluno.
As pas tas do planejamento , r ela tório, CD e r esumos científicos corrigidos ficarão disponíveis aos alunos no Laboratório
de Educa ção Ali mentar e Nu triciona l (LE AN).
B) Educador
Através d e ques tionário de avaliação insti tucional docente da UFG .
Atençã o: Na avaliação insti tuciona l do docente, cri térios que não são possíveis de ser avaliados deve-se colocar N/A –
não se aplica.
Suger e-se que o a luno avalie o seu professor supervisor. Os outr os professores d everão ser avaliados como N/A – Não se
aplica.
Informações gerais:
A média gera l da UFG é 6,0.
Solici ta-s e o não uso d e lap top, celular e tab let durante as aulas, exceto quando so lici tado pelo professor.
IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COM PLEMENTAR
Bibliografia básica
1.
LINDEN, S. Educação nutricional: algumas ferra mentas do ensino. São Paulo: Livraria Varela, 2005.
2.
MAH AN, L.K.; ESCO TT-STUMP, S. Ali mentos, Nutrição & Dieto tera pia. São Paulo: Roca, 2005.
3.
F AGIOLI, D.; NASSER, L.A. Educação nutricional na infância e na adolescência: planeja mento, intervenção,
avaliação, dinâmicas. São Paulo: RC N Edi tora, 2006. 244p.
Bibliografia co mplementar
1.
ANASTASIOU,. L.G.C.; ALVE S, L.P. Processos de Ensina gem na Universidade. Pressupos tos para as es tra tégias de
trabalho em aula. 7ª ed. Joinville, S.C: Editora Univille, 2007. 155p.
2.
MOTTA, D.G; BOOG , M.C.F. Educa ção nutriciona l. 2ª. ed. São Paulo: IBRASA, 1991.
3.
BERBEL, N.A.N. A problema tização e a aprendizagem baseada em problemas: difer entes ter mos o u difer entes
ca minhos? Inter face – Co mu nicação, Saúde, Educa ção, v.2, n.2, 1998.
4.
WERNER, D. Apr endendo e ensinando a cuidar da saúde. 2 ed. São Paulo: Pau linas, 1984.
5.
YOKOTA, R.T.C.; VASCO NCELO S, T.F.; PINHEIRO, A.R.O .; SHMITZ, B.A.S.; COITI NHO, D.C.; RODRIGUE S, M.L.C.F.
Projeto “a esco la pro movendo hábi tos ali mentar es saudáveis: co mparação de duas es tra tégias de educação
nutricional no Dis tri to F edera l, Brasil. Revista de Nutrição, Ca mp inas, v. 23, n.1, p. 37- 27, 2010.

X. CRONOGRAMA
MÊS
Agosto

RESPONSÁVEL(IS)

DATA

H/A

09/03/2017
5° feira

CONTEÚDO

2

Apresentação da disciplina
Planejamento de Programas de comunicação e
Reeducação alimentar

3

Planejamento – Diagnóstico participativo

Claret

14:00 – 15:40h

14/03/2017 – 3ª feira8:00 - 10:30h

Claret

Modelos de fichas de diagnóstico
Claret
Planejamento – Diagnóstico e Causas dos problemas

Setembro

16/03/2017 – 5ºfeira
à tarde

1

Visita a ambulatórios – ver escala – Não terá aula

Claret

3

Aconselhamento nutricional -Avaliação pelo Team
Based Learning
Dramatização

Claret

21/03/2017 – 3º feira
8:00 – 10:30h
23/03/2017- 5ª feira
14:00- 16:30h

2

Pontos Chave e Mapa conceitual

1

Discussão da ficha do diagnóstico

2

Objetivos

1

Conteúdo programático

28/03/2017 – 3ª feira

04/04/2017 – 3ª feira

Claret

3

06/04/2017 - 5ª feira

11/04/2017 - 3ª feira
8:00 às 10:30h

Claret

1ª visita a campos de manhã – Grupos 1 e 2 3ª feira

1ª visita a campos à tarde - grupo 3 5ª f

14-16:30h

2ª visita a campos de manhã – Grupos 1e 2 3ª feira
Entrega do diário de campo

13/04/2017 – 5ª feira

Feriado – Paixão de Cristo

18/04/2017 – 3ª feira
8:00 às 9:40h

Educação alimentar e nutricional nos diferentes
campos de atuação do nutricionista
- Entrega do relato da visita ambulatorial e diário de
campo

2

2ª visita a campos à tarde – grupo 3 5ª f

14-16:30h

10:00-10:50h

1

Metodologia – Plano de atividade educativa, plano
de dramatização e plano de mural
8:00 – 9:40
Assessoria aos grupos para discussão dos dados
encontrados no diagnóstico, pontos chave, causas do
problema e mapa conceitual

02/05/2017 – 3a

2

Aula prática de RAV - Laboratório de Informática
Grupo 1 – 8:00-9:40h

25/04/2017
8:00 – 9:40h – 3ª feira

Claret, Ariandeny e
Fátima (CEPAE)
Márcia
Claret, Ariandeny e
Fátima (CEPAE)

3

20/04/2017 – 5ª feira

Outubro

Professores da prática

2

Grupo 2 – 10 – 11:40h

Nutricionistas
convidadas e Claret

Márcia

Claret
Claret, Ariandeny e
Fátima

Claret

Avaliação de programas
Slides.com e vídeos
09/05/2017 – 3ª feira

1

Assessoria aos grupos para discussão dos planos de
atividade educativa

Aula prática de aproveitamento integral dos alimentos
Entrega do plano de atividade educativa aos
professores supervisores – Nota 1

11/05/2017 – 5ª feira

Maio

16/05/2016 – 3ª feira

3

Apresentação do planejamento

18/05/2017 – 5ª feira

2

Prática 1 grupo 3 – 5° feira
Prática 1 Grupo 1 e 2 – 3ª feira - entrega do
planejamento Parcial (Diagnóstico) e fichas técnicas

23/05/2017 – 3ª feira
25/05/2017 – 5ª feira

Claret

2

2

30/05/2017- 3ª feira

Prática 2 grupo 3 – 5° feira

Prática 2 Grupos 1 e 2 – 3ª feira

01/06/2017 – 5ª feira

Claret, Ariandeny e
Elaine

Márcia Sacchi e Claret

Claret, Ariandeny e
Elaine
Márcia
Claret, Ariandeny e
Elaine
Márcia
Claret, Ariandeny e
Elaine
Márcia

2

Prática 3 Grupo 3 - 5ª feira

Prática 3 - Grupos 1 e 2 (Reunião ASCOM e
implantação do almoço na cantina) – 3ª feira

06/06/2017 – 3ª feira

Claret, Ariandeny e
Elaine

Márcia
08/06/2017 – 5ª feira

2

Prática 4 – grupo 3 - 5ª feira

Ariandeny
10/06/2017 - sábado

Boas práticas Cantina FANUT – 10 - 11:40h

13/06/2017 – 3 feira

Prática 4 - Grupos 1 e 2 – 3ª feira

15/06/2017 – 5ª feira

Feriado Corpus Christi

20/06/2017 -3ª feira

Espaço das profissões – não terá aula

22/06/2017 – 5ª feira

Prática 5 – Grupos 3 – 5ª feira

27/06 – 3ª feira

Prática 5 – Grupos 1 – 3ª feira

Claret, Ariandeny e
Elaine

Márcia

29/06 – 5ª feira à
tarde

04/07/2017 – 3ª feira

Atividades
complementares
3 horas

2h

Livre – assessoria de monitores de Educação
Nutricional (agendar horário)

3

Apresentação final e entrega da pasta e CD dos
planejamentos, resumos e relatórios – 3 grupos

Supervisão indireta e/ou direta com o professor
orientador.
Discussão com os professores da atividade educativa
antes da realização da prática

Claret, Ariandeny, Elaine
e Fátima
Claret, Ariandeny,
Márcia e Elaine

Preparação de recursos audiovisuais para as práticas

Práticas no Campo: Grupos na 3ª feira de manhã ou 5ª feira à tarde.
Grupo 1- CEPAE – 3ª feira de manhã Grupo 2- SIASS – UFG/PIPOCA – 3ª feira de manhã Grupo 3 – Abrigo São Vicente de
Paula

