
 

 
  
  
  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDEE  GGOOIIÁÁSS  

PPRRÓÓRREEIITTOORRIIAA  DDEE  GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  

   

PPLLAANNOO  DDEE  EENNSSIINNOO  

  II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

UUNNIIDDAADDEE  AACCAADDÊÊMMIICCAA::  FFAANNUUTT  

CCUURRSSOO::  NNUUTTRRIIÇÇÃÃOO  DDIISSCCIIPPLLIINNAA::  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  AA  PPRRÁÁTTIICCAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  SSEEMMAANNAALL::  44hh//aa  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  TTOOTTAALL::  3322hh//aa  ((2244hh  tteeóórriiccaa  ee  88hh  pprrááttiiccaa))  

AANNOO//SSEEMMEESSTTRREE::  22001177//11ºº    TTUURRNNOO//TTUURRMMAA::  iinntteeggrraall  

PPRROOFFEESSSSOORR((AA))::  MMAARRIIAA  AADDEERRUUZZAA  HHOORRSSTT      

IIII..  EEMMEENNTTAA  

A formação do nutricionista. Áreas de atuação e mercado de trabalho. Legislações que balizam a sua 
atuação. Órgãos e entidades de classe. Bioética: princípios e ética profissional.  

IIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEERRAALL  

Habilitar o aluno a conhecer as diferentes áreas de atuação, mercado de trabalho, entidades de classe 
bem como as legislações que balizam a atuação do profissional Nutricionista. Transmitir noções básicas 
sobre bioética e sobre o código de ética do Nutricionista.   
IIVV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

- Ter contato com profissionais atuantes nas diferentes áreas da Nutrição por meio de palestras e visitas 
in loco.  
VV..  CCOONNTTEEÚÚDDOO  

UUNNIIDDAADDEE  II::  AA  ffoorrmmaaççããoo  ddoo  pprrooffiissssiioonnaall  nnuuttrriicciioonniissttaa..    

Contextualização da Nutrição hoje no Brasil e em Goiás.  
Projeto político pedagógico da Faculdade de Nutrição. Nutrição. Interação disciplinas ciclo básico e 
profissional. Delimitação do objeto de trabalho do nutricionista. 
Compreensão das diversas formas de relações humanas e de alimentação, com ampliação do olhar 
sobre a vida humana em sociedade 
Diferentes áreas de atuação existentes e em potencial (clínica, social, institucional, básica, alimentos, 
esportes, marketing, etc.). 
 
UUNNIIDDAADDEE  IIII  --  ÁÁrreeaass  ddee  aattuuaaççããoo  ddoo  pprrooffiissssiioonnaall  nnuuttrriicciioonniissttaa..      

Visita a área de atuação em Nutrição Clínica. 
Visita a área de atuação em Alimentação Coletiva 
Visita a área de atuação em Saúde Coletiva 
Seminários e palestras sobre as áreas de atuação do profissional 
 
UUNNIIDDAADDEE  IIIIII  --  BBiiooééttiiccaa..    

Princípios da Bioética e ética profissional 
Código de Ética do profissional 
 
UNIDADE IV – Legislações que balizam a sua atuação.  
Leis, decretos e resoluções que balizam a atuação do profissional Nutricionista. 
 
UNIDADE V – A organização dos Nutricionistas e o papel dos órgãos e entidades de classe. 
Entidades de Classe e Associações Científicas e Culturais. Mercado de trabalho. Piso Salarial e Jornada 
de Trabalho. Visita de representante do Sindicato e do Conselho.  
VVII..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  RREECCUURRSSOOSS  
- Aulas expositivas – exposição do tema pelo professor com ou sem a utilização de recursos áudiovisuais 
- Visitas programadas com supervisão e orientação do professor e um profissional nutricionista em 



 

diversos campos de atuação. 
- Leituras obrigatórias e Debates: discussão de um determinado tema pelos alunos, a partir de questões 
propostas pelo professor 
- Seminários: baseados nas visitas supervisionadas  

VVIIII..  PPRROOCCEESSSSOOSS  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
- Relatório e seminário das visitas, estudo de caso, assiduidade e participação em sala de aula = 70% da 
nota 
- Provas = 30% da nota 
O aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 e 75% de frequencia estará aprovado na disciplina. O 
aluno que não comparecer à aula prática, e não apresentar justificativa aceitável não terá nota no 
relatório.  

VVIIIIII..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

--  11  AAvvaalliiaaççããoo  ccoomm  qquueessttõõeess  ddiissccuurrssiivvaass  ee  oobbjjeettiivvaass  aaoo  ffiinnaall  ddoo  sseemmeessttrree  

IIXX..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  BBÁÁSSIICCAA  EE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  

  
BÁSICA:  
- BRASIL. Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1.991. Regulamenta a profissão de Nutricionista e 
determina outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de setembro de 1991. Disponível 
em: www.cfn.org.br. 
- PORTAL DO CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. www.cfn.org.br 
Resoluções: 
Resolução nº 222, de 21 de maio de 1999. Dispõe sobre a participação do Nutricionista em equipes 
multiprofissionais de terapias nutricionais.  
Resolução nº 223, de 13 de julho de 1999. Dispõe sobre o exercício profissional do Nutricionista na 
área de nutrição clínica e dá outras providências. 
 Resolução nº 304, de 26 de fevereiro de 2003.  Dispõe sobre critérios para prescrição dietética na 
área de nutrição clínica e dá outras providências.  
Resolução nº 334, de 10 de maio de 2004. Dispõe sobre o código de ética do profissional 
Nutricionista e dá outras providências.  
Resolução nº 380, de 28 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do 
Nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de 
atuação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 de dezembro de 2005.  
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 
Resolução CNE/CES no. 5. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Nutrição. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de novembro de 2001. Seção 1, p.39. Disponível em: 
www.mec.gov.br.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

- COSTA, N.S.C. A formação do Nutricionista - educação e contradição. Goiânia: Editora UFG, 2001, 
151p. 
- ALMEIDA-BITTENCOURT, P., A.; RIBEIRO, P., S., A., NAVES, M.M.V. Estratégias de atuação do 
Nutricionista em consultoria alimentar e nutricional da família. Revista de Nutrição, Campinas, v.22, n.6, 
p.919-927, nov./dez., 2009. 
- ANDRADE, L.P.; LIMA, E.S. A formação e a prática do Nutricionista: o gênero nas entrelinhas. Nutrire: 
Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, São Paulo, v.26, p. 109-126, dez., 2003. 
- VASCONCELOS, F.A.G. O Nutricionista no Brasil: uma análise histórica. Revista de Nutrição, 
Campinas, v.5, n.2, p.127-38, maio/ago., 2002.  
XX..  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

--  AA  ttoolleerrâânncciiaa  mmááxxiimmaa  ppeerrmmiittiiddaa  ppaarraa  aa  eennttrraaddaa  ddoo  aalluunnoo  eemm  ssaallaa  ddee  aauullaa  oouu  eemm  aauullaa  pprrááttiiccaa  sseerráá  ddee  ddeezz  ((1100))  mmiinnuuttooss,,  aappóóss  

eessttee  pprraazzoo  sseerráá  ccoommppuuttaaddaa  ffaallttaa  aaoo  mmeessmmoo..    

--  NNããoo  sseerráá  ppeerrmmiittiiddoo  oo  uussoo  ddee  aappaarreellhhooss  eelleettrrôônniiccooss  nnaass  aauullaass  pprrááttiiccaass  ee  tteeóórriiccaass  ccoommoo::  cceelluullaarr,,  MMPP,,  ttaabblleett,,  nneettbbooookk,,  

nnootteebbooookk  ee  ssiimmiillaarreess,,  eexxcceettoo  qquuaannddoo  ssoolliicciittaaddoo  ppeellooss  ddoocceenntteess  ddaa  ddiisscciipplliinnaa..  

--  PPaarraa  aallgguummaass  aauullaass  pprrááttiiccaass,,  aa  ddeeppeennddeerr  ddoo  llooccaall  ddee  vviissiittaaççããoo,,  sseerráá  oobbrriiggaattóórriioo  uussoo  ddee  jjaalleeccoo  ccoomm  mmaannggaa,,  ccaallççaa  ccoommpprriiddaa,,  

ssaappaattoo  ffeecchhaaddoo  ee  ccaabbeelloo  pprreessoo..  OO  aalluunnoo  qquuee  nnããoo  ssee  aapprreesseennttaarr  ddeevviiddaammeennttee  ppaarraammeennttaaddoo,,  nnããoo  ppooddeerráá  ppaarrttiicciippaarr  ddaa  aauullaa,,  

sseennddoo  ccoommppuuttaaddaa  ffaallttaa  aaoo  mmeessmmoo..  

--  FFaallttaa  jjuussttiiffiiccaaddaa  nnããoo  éé  ffaallttaa  aabboonnaaddaa  ee  ppooddee  iimmpplliiccaarr  eemm  rreepprroovvaaççããoo  ppoorr  ffaallttaa..    



 

 
XXII..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

Data CH Conteúdo Observações Responsável 

10/03 3T 
Apresentação da disciplina 
Divisão dos grupos de trabalho 
Orientações gerais 

Elaboração de 
questionário para 

entrevista  

Adriana e 
Aderuza 

17/03 
 

3 T 

UNIDADE I – PPC da FANUT. Interação 
disciplinas do ciclo básico e profissional. A 
formação do nutricionista. (Ana Tereza e 
Lucilene) 
– Áreas de atuação do nutricionista. 
Delimitação do objeto de trabalho do 
nutricionista. Diferentes áreas de atuação 
existentes e em potencial (clínica, social, 
Institucional, básica, alimentos, esportes, 
marketing, etc) 
 

 Coordenação  

24/03 3T 
Apresentação das entrevistas e discussão 
em grupo 

  Aderuza 

31/03 3P 
– Áreas de atuação do nutricionista 
Visita a área de atuação em Unidades de 
Alimentação e Nutrição 

2 Sub-Turmas 
Adriana e 
Aderuza 

07/04 
 

3T 
– Apresentação da resolução 380/05 
 

 
Adriana e 
Aderuza 

28/04 
 

3P 
- Áreas de atuação do nutricionista 
Visita a área de atuação em Saúde 
Coletiva 

2 Sub-Turmas 
Adriana e 
Aderuza 

05/05 
 

2P 
–– Áreas de atuação do nutricionista 
Visita a área de atuação em Nutrição 
Clínica  

2 Sub-Turmas 
Adriana e 
Aderuza 

12/05 
 

3T 
– Bioética: histórico e princípios  
- Apresentação do código de ética do 
Nutricionista 

 
Karine 

Convidado 

19/05 
 

4T 

UNIDADE V – A organização dos 
nutricionistas e o papel dos órgãos e 
entidades de classe. 
Entidades de Classe e Associações 
Científicas e Culturais. Mercado de 
trabalho. Piso Salarial e Jornada de 
Trabalho. Visita de representante do 
Conselho 

Palestra com 
representante do 
CRN- Sindicato 

 

Convidado 

26/05 3T 

Áreas de atuação do profissional – 
Nutrição em Marketing 
– Atuação do Nutricionista em Vigilância 
Sanitária 
 

Palestra 
Convidado 

 

02/06 2T – Avaliação final  Aderuza 

Coordenador da disciplina: Maria Aderuza Horst Data:  10/03/2017 

Coordenador do Curso de Nutrição: Ana Tereza Vaz de Souza  Data:  10/03/2017 

Diretor da Faculdade de Nutrição: Lucilene Maria de Sousa Data:  10/03/2017 

 


