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1. CURSO: Nutrição 2. UNIDADE: Faculdade de Nutrição
3. DISCIPLINA: Estágio de Nutrição em Saúde Pública 4. GRADE: 2009

6. CARGA HORARIA:
300h (280 h práticas e 20 h teóricas)

5. PERIODO: 9° e 10°

7. EMENTA:
Diagnóstico situaclonal. Gestão (planejamento, execução e avaliação) das ações de alimentação e nutrição na
Atenção Básica de Saúde e Educação. Atenção nutricional individual, familiar e coletiva nas ações de promoção da
saúde, prevenção de doenças, assistência, tratamento e cuidado. Bioética em Saúde Coletiva Pública.
8. OBJETIVOS:
Ao final da disciplina o estudante deverá:

• Vivenciar a atuação do nutricionista na perspectiva da área da saúde pública.
• Realizar diagnóstico e planejamento participativo considerando a realidade dos espaços de prática.
• Desenvolver ações de atenção nutricional com foco em indivíduos e grupos (família e comunidade).
• Realizar ações nos diferentes níveis de atenção à saúde: promoção da saúde, prevenção de doenças,

assistência/tratamento e cuidado.
• Executar atividades de gestão em alimentação e nutrição.
• Avaliar as ações, programas e projetos realizados ou apoiados durante o estágio.
• Publicar as experiências vivenciadas durante a atividade de ensino.

9. CONTEUDO PROGRAMATICO:

Módulo 1: Planejamento em saúde pública
• Diagnóstico local participativo: por meio da aplicação da técnica da estimativa rápida realizar a

identificação da realidade e necessidades locais, considerando o espaço de prática e a população
atendida. Avaliação do estado nutricional da comunidade por métodos diretos e indiretos.
Identificação dos determinantes sociais da saúde e do consumo alimentar que afetam diretamente
a população adscrita.

• Planejamento em saúde pública. Construção de uma proposta de planejamento, com identificação
de ações responsáveis, parceiros, objetivos, metas e fontes de avaliação. Elaboração de
programas de educação em saúde e de educação nutricional, considerando os ambientes da
saúde e educação.

Módulo 2: O nutricionista na prática da saúde pública.
• Gestão das ações de alimentação e nutrição nas áreas da saúde e educação.

• Atuação em atenção nutricional individual e coletiva (família e grupos comunitários).

• Desenvolvimento de atividades nos diferentes níveis de atenção: promoção da saúde, prevenção
de doenças e assistência/ tratamento e cuidado.

• Atenção nutricional nos ciclos da vida: criança, adolescentes, adultos, idosos.

• Atenção nutricional nos ciclos fisiológicos e patologias: gestantes, puérperas, nutrizes, doenças e
distúrbios da nutrição, pessoas com mobilidade reduzida.

• Aplicação de estratégias diversificadas para a atenção nutricional na perspectiva da saúde pública:
educação em saúde, educação alimentar e nutricional, atendimento clínico individual e familiar
(domiciliar), consulta coletiva, atenção nutricional à grupos, incentivo à produção caseira de
alimentos; orientação da utilização racional do alimento; pesquisa de recursos alimentares não
convencionais; realização de ações de educação permanente em alimentação e nutrição de
trabalhadores do campo de estágio.

• Atenção nutricional em programas e políticas da área de segurança alimentar e nutricional (SAN).

• Atuação intersetorial e interdisciplinar em saúde e educação.



Módulo 3: Avaliação de programas e projetos em nutrição em saúde pública.

Módulo 4: Publicação e divulgação de experiências em alimentação e nutrição.

10. CAMPOS DE PRATICA
Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS).
Espaços de gestão em alimentação e nutrição na área da saúde (Distritos sanitários e gestão central da SES
Goiás) e alimentação escolar (CECANE).
Unidades escolares: Centros de educação infantil e escolas públicas.
Centros comunitários.
11. AVALIAÇÃO COMPOSiÇÃO DAS NOTAS

N 1: (peso 1)
Nota do plano de ação
Nota de desempenho: Avaliação do ciclo parcial (6 semanas)
Média do desempenho nas sessões de estudo do período

Formas de avaliação
- Apresentações e avaliação do plano de
ação.
- Participação e atitudes nas -sessões de
estudo.
- Relatório final.
- Desempenho em campo.

N 2: (peso 2)
Nota de desempenho: 12 semanas
Nota do relatório final
Média do desempenho nas sessões de estudo do período
Nota do relato de experiência (apresentação e escrita)

N: (N 1 x 1 + N 2 x 2) / 3
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ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO
- 12 semanas de estágio.
Divisão: 280 horas/práticas.
280 horas práticas + 12 semanas + 5 períodos por semana = 4,66667 horas/aula, ou seja, 5 horas/aula para
arredondar.
Divisão: 20 horas/ teóricas
Quinzenal: 1 dia de teoria na FANUT. (descrição: 6 encontros, sendo 2 encontros com 4 horas e 4 encontros com 3
horas/cada). Total: 20 horas/aula.

Carga horária por professor por ciclo

Carga horária Claret Estela Fátima Simoni Zara Ida Marília Karine

Teórica 11 3 7 7 7 7 7 10

P supervisão 48 48 48 48 48 48 48 48
Total 59 51 55 55 55 55 55 58


