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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Bacharelado em Nutrição 

Modalidade: Educação presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 4 anos (no mínimo 8 semestres e no máximo 10) 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2480 640 80  80 3200 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação: 

Documento Resolução CONSUN/UCB Portaria SERES/MEC 

Nº Documento 27/97 136 

Data Documento 05/12/1997 01/03/2018 

Data da Publicação 05/12/1997 02/03/2018 

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso. 

1.1.1 Contexto do Curso 
 

Missão do curso 

O Curso de Nutrição da UCB tem a missão de promover a educação por meio da 

pesquisa e da extensão, bem como socialização do conhecimento, integrando a teoria à 

prática. Busca um processo participativo, contínuo e sistemático de avaliação de ensino-

aprendizagem, com o objetivo de atender às demandas acadêmicas por meio de mecanismos 

compartilhados de ensino. 

As atividades de extensão são articuladas ao projeto pedagógico com a participação 

efetiva da sociedade, na busca pelo aperfeiçoamento e pela qualificação dos estudantes. Essas 

ações auxiliam na promoção do desenvolvimento humano, melhorando a qualidade de vida 

das comunidades atendidas e formando um cidadão ético e consciente do seu papel de agente 

transformador. 

O incentivo à pesquisa é um instrumento importante e estratégico para a elevação da 

qualidade acadêmica do Curso. Os projetos desenvolvidos respondem aos novos desafios 

decorrentes das diversas demandas sociais, as quais têm exigido a superação de uma ciência 

parcial e fragmentária no sentido de um novo paradigma, onde o conhecimento se estabelece 

de forma integrada e global. 
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Breve histórico do curso 

Nos meses de novembro e dezembro de 1997, os Conselhos Superiores da 

Universidade Católica de Brasília (Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE e 

Conselho Universitário – CONSUN) discutiram e aprovaram o projeto de implantação do Curso 

de Graduação em Nutrição. Sua autorização se deu pela Resolução nº 27/97, de 5 de 

dezembro de 1997, do CONSUN, sendo implantado no primeiro semestre de 1998, tendo sido 

reconhecido pela Portaria MEC nº 411, de 8 de fevereiro de 2002 (D.O.U. de 13 de fevereiro de 

2002). O Curso de Bacharelado em Nutrição da UCB foi implementado, inicialmente, com 

3.300 horas, nos turnos matutino e vespertino, sendo oferecidas 90 vagas semestrais, 

igualmente distribuídas nos dois turnos. O período de integralização foi de oito semestres no 

mínimo e 12 semestres no máximo. 

O seu reconhecimento foi renovado pelo MEC por meio da Portaria Ministerial nº 

3.110, publicada no D.O.U. de 12 de setembro de 2005, com currículo de 3.480 horas (com 

ampliação de horas de estágios), permanecendo dois turnos (matutino e vespertino), com o 

aumento da oferta de vagas semestrais para 135, das quais 45 vagas no matutino e 90 vagas 

no vespertino. Por intermédio da Resolução CONSEPE nº 09/2005, de 30 de março de 2005, foi 

extinto o vestibular para o turno vespertino, e criado o turno noturno. Os turnos de 

funcionamento do Curso à ocasião permaneceram matutino, vespertino (sem ingressos) e 

noturno, sendo oferecidas 45 vagas para o período matutino e 45 vagas para o noturno. 

Visando a inovação e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso - PPC, frente 

às novas demandas de mercado, observou-se a necessidade de adequar a matriz curricular, 

com modificações na estrutura de pré-requisitos e dos estágios supervisionados obrigatórios, 

respeitando a proposta de interdisciplinaridade do PPI da UCB, em consonância com as 

diretrizes curriculares (CNS/CES nº 5/2001). Sendo assim, em outubro de 2007, foram 

encaminhados à Câmara de Graduação, análise e parecer para a reestruturação do projeto 

pedagógico e da matriz curricular, sendo aprovados pelo CONSEPE por meio de Resolução 

nº 84/2007, de 22 de novembro de 2007. 

Em 2010, objetivando a ampliação de horas práticas, uma nova grade curricular foi 

submetida à aprovação do CONSEPE e do CONSUN. Esta matriz curricular comportava 53 

componentes obrigatórios e 1 optativo, resultando em 3.150 horas de atividades teórico-

práticas e atividades complementares, totalizando 3.300 horas, permanecendo a estrutura em 

sistema de créditos integralizados com período mínimo de oito semestres. 
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Atualmente o Curso de Nutrição se encontra estruturado, em três eixos, distribuídos 

em oito semestres, com carga horária total de 3.200 horas, sendo: 640 horas de estágios 

obrigatórios; 80 horas de atividades complementares e trabalho de conclusão de curso - TCC. 

As horas de estágios obrigatórios estão divididas equitativamente em quatro áreas de 

atuação do nutricionista descritas na Resolução no 600/2018 do Conselho Federal de 

Nutricionistas: 1) Nutrição Clínica; 2) Nutrição em Saúde Coletiva; 3) Nutrição em Alimentação 

Coletiva; e 4) Nutrição em Esportes e Exercício Físico. 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Os cursos e programas da Universidade Católica de Brasília organizam-se em Escolas 

cuja denominação decorre da capacidade instalada e de decisão administrativa da Reitoria. O 

Curso de Nutrição integra a Escola de Saúde e Medicina, juntamente com os cursos de 

graduação em Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, 

Odontologia e Psicologia; e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado e 

Doutorado em Educação Física, Psicologia e Ciências Genômicas e Biotecnologia. Cada Curso 

ou Programa que compõe a Escola de Saúde e Medicina possui um Coordenador. Esta, por sua 

vez, conta com um Diretor, que faz a intermediação entre os Cursos e Programas, as Pró-

Reitorias e Reitoria da Instituição. A Escola de Saúde e Medicina tem seu próprio Colegiado, no 

qual são discutidos assuntos de interesse da área com o objetivo de integrar ações balizadas 

pela missão da Instituição. 

A Escola de Saúde e Medicina, consonante com os princípios da Universidade, delineia 

seu projeto de desenvolvimento tendo como base o objetivo primordial de oferecer um ensino 

de qualidade, articulado com o desenvolvimento da tríade universitária ensino, pesquisa e 

extensão, colocando-o a serviço da comunidade. 

Esta Escola foi concebida com a responsabilidade coletiva de atenção à saúde 

comunitária, à formação integral dos seus estudantes e o compromisso com a qualidade 

científica e profissional de seus egressos. Isso se reflete em um processo permanente de 

integração horizontal e vertical dos cursos, compatível com a natureza, as exigências, as 

diretrizes curriculares e as especificidades de cada curso. 

As políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, atualmente em vigor na UCB, 

estão implementadas no Curso de Nutrição onde atividades de extensão são articuladas ao 

projeto pedagógico com a participação efetiva da sociedade, na busca pelo aperfeiçoamento e 

pela qualificação dos estudantes. Essas ações auxiliam na promoção do desenvolvimento 
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humano, melhorando a qualidade de vida das comunidades atendidas. Além disso, o incentivo 

à pesquisa é um instrumento importante e estratégico para a elevação da qualidade 

acadêmica do Curso. 

 A estrutura curricular atende aos aspectos da formação generalista, humanista e 

crítica, pautados na reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural do país, 

respeitando as políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de 

educação das relações étnico-raciais. A proposta curricular é coerente com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais - DCNs e orienta a formação de profissionais aptos a realizarem seus 

serviços respeitando os princípios da ética e da bioética, consciente do seu papel de agente 

transformador da sociedade.  

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

Os objetivos do Curso de Nutrição da UCB foram construídos considerando as DCNs e 

os preceitos estabelecidos pelo Conselho Federal de Nutricionistas - CFN para os cursos de 

graduação em Nutrição. 

Objetivo Geral 

Preparar o estudante com formação generalista, humanista e crítica, com competência 

para atuar em todas as áreas do exercício profissional estabelecidas pelo CFN desenvolvendo 

atividades de assistência técnico-científica em que a alimentação e a nutrição se apresentem 

fundamentais para a promoção e recuperação da saúde e, para a prevenção de doenças de 

indivíduos e/ou grupos populacionais.  

Objetivos Específicos 

● Formar profissional apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde individual e coletiva. 

● Desenvolver, no estudante, o domínio da comunicação verbal e não verbal, garantindo 

acessibilidade e confidencialidade das informações. 

● Promover o trabalho em equipes interdisciplinares, com compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade e atitudes proativas, pensando no bem-estar do 
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homem como um ser biopsicossocial e espiritual e na integralidade da atenção à 

saúde. 

● Capacitar o discente na produção de novos saberes. 

● Estimular o aprender continuamente, na formação e prática profissional: aprender a 

aprender, com compromisso e responsabilidade social. 

● Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

● Estabelecer a compreensão global do homem, do alimento e da relação 

homem/alimento/meio ambiente.  

2.1.2 Competências e Habilidades 

A preocupação da educação deve se voltar para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos, conscientes e que saibam lidar com a enorme gama de conhecimento disponível, 

interagindo com ele por meio das possibilidades advindas do constante avanço tecnológico, 

sem se descuidar de valores imprescindíveis como criatividade, coerência, comprometimento, 

empatia e transparência, os quais devem fazer parte do comportamento de todos aqueles que 

compõem a comunidade acadêmica da UCB. 

Dessa forma, todo o processo de aprendizagem se dá por meio do relacionamento dos 

diversos atores sociais que se manifesta nas bases de uma educação voltada para o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

colaboratividade e boa relação interpessoal; a solução de problemas; a aprendizagem; o 

autodesenvolvimento e a autonomia; a agilidade mental e a reflexão, os quais perpassam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no Curso. 

As competências e habilidades do estudante de Nutrição da UCB, abaixo listadas, estão 

estruturadas de acordo com as DCNs, com as necessidades e especificidades regionais, bem 

como com as demandas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. São elas: 

Competências Gerais: 

● Atenção à Saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 
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responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com 

a resolução do problema de saúde, tanto a nível individual como coletivo. 

● Tomada de Decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades 

para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada. 

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

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve relação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação. 

● Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

● Administração e Gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde. 

● Educação Permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando 

condições para que haja benefício mútuo entre os estudantes e os profissionais dos 

serviços. 

Competências e Habilidades Específicas: 

● Aplicar conhecimentos sobre composição, propriedades e transformações dos 

alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética. 
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● Contribuir para a promoção, a manutenção e/ou a recuperação do estado nutricional 

de indivíduos e grupos populacionais. 

● Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação. 

● Atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, 

alimentar e sanitária visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e 

nacional. 

● Formular e executar programas de educação nutricional; de vigilância nutricional, 

alimentar e sanitária. 

● Participar de equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional. 

● Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar, 

supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e 

enfermos. 

● Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a 

manutenção e ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas. 

● Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição considerando a 

influência sociocultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 

utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população. 

● Planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar e avaliar atividades na área 

de alimentação e Nutrição e de saúde, em equipes multiprofissionais. 

●    Reconhecer a saúde como direito, promover e colaborar para a garantia da 

integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema. 

● Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e 

Nutrição. 

● Atuar em marketing em alimentação e Nutrição. 

● Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência. 
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● Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua utilização 

na alimentação humana. 

● Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e Nutrição. 

● Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano integrando 

equipes multiprofissionais. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

O perfil do egresso em Nutrição da UCB atende às determinações da Portaria INEP 

223, de 13/07/2010, estando o profissional apto em desenvolver ações de promoção, 

manutenção e recuperação da saúde, em nível individual e coletivo. O nutricionista formado 

pela UCB é capaz de elaborar condutas baseando-se na análise da realidade e em evidências 

científicas; ter domínio de técnicas e tecnologias de comunicação; ser capaz de assumir 

funções de liderança e gestão e de desenvolver ações empreendedoras; estando 

comprometido com sua formação continuada e com a disseminação do conhecimento, bem 

como atua de forma integrada e ética em prol do bem-estar da comunidade.   

O Curso de Nutrição se propõe formar profissionais com percepção crítica e reflexiva, 

capacitados para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico, 

intelectual e humano, atingindo patamares de sustentação social, científica e cultural capazes 

de melhorar a qualidade de vida do cidadão de maneira integrada e globalizada. 

O egresso deve estar apto a desenvolver ações, com excelência profissional, 

respeitando os princípios da ética e da bioética, em todas as áreas de conhecimento e 

competências profissionais, buscando a constante ampliação de saberes, com visão crítica, 

atualização e aperfeiçoamentos contínuos na Ciência da Nutrição. 

2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

Os diferenciais competitivos dos cursos da UCB estão fundamentados no discente 

como protagonista do processo de ensino-aprendizagem; no docente como agente facilitador 

e mediador deste processo; no saber fundamentado na pesquisa e na articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

O Curso de Nutrição agrega, ao seu quadro docente, profissionais com competência 

para atuarem como supervisores de projetos de pesquisa e de extensão. Atualmente existem 
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vários projetos dentro do curso dos quais podemos citar o PAS, os Projetos de Pesquisa de 

caráter interdisciplinar e Projetos da CENUT.  

A matriz curricular dispõe além dos eixos norteadores e principais para a formação do 

nutricionista, de componentes curriculares inovadores e que atendem à demanda de mercado 

como: Nutrição Clínica Funcional; Nutrigenética e Nutrigenômica, Nutrição Aplicada ao 

Exercício Físico; Gastronomia Aplicada aos Ciclos da Vida; e Tecnologia de Alimentos.  

Os estudantes são inseridos em Projetos de Pesquisa e de iniciação científica (IC) com 

o apoio docente e parcerias com outros cursos da Escola de Saúde e Medicina, além dos 

Programas de Pós-Graduação da UCB. O Curso conta com o NUPEN para a ampliação de 

estudos e desenvolvimento do conhecimento científico. 

O Projeto de pesquisa interdisciplinar tem a participação de outros cursos da Escola de 

Saúde e Medicina e intitula-se “Impacto das intervenções interdisciplinares em pacientes com 

Síndrome Metabólica - SM atendidos pelos serviços oferecidos por uma Instituição de Ensino 

Superior do Distrito Federal. ” 

A abordagem interdisciplinar no acompanhamento de pacientes portadores de SM 

contribui para a promoção da saúde e impacta positivamente na qualidade de vida da 

comunidade atendida. 

Com isso, pretende-se investigar o impacto de ações interdisciplinares na melhoria dos 

fatores de risco e complicações de portadores da SM. Este Projeto poderá criar subsídios para 

estimar a eficiência de atendimentos integrados e que pretendem promover alterações 

positivas na saúde da população brasiliense, especialmente àquela atendida nos programas da 

UCB, além disso, oportuniza aos estudantes um intercâmbio de conhecimentos e ações nas 

diversas áreas da saúde. 

O Projeto de pesquisa específico do Curso de Nutrição é voltado para a produção 

científica com base em dados levantados na CENUT e em instituições conveniadas. Apresenta 

participação dos docentes e discentes do Curso e atualmente está relacionado ao estudo 

retrospectivo e observacional de dados de prontuários, promovendo um ambiente propício 

para o desenvolvimento de TCCs.  
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O Curso de Nutrição articula ações de educação nutricional à comunidade interna e 

externa, através do PAS, além de atendimento nutricional na CENUT. Os estudantes do curso 

também têm participado ativamente das equipes da UCB no Projeto Rondon.  

Nos estágios supervisionados os estudantes realizam atendimentos nutricionais 

ambulatoriais na CENUT, localizada no Campus I da UCB – Bloco M -Sala 121. O espaço dispõe 

de sete ambulatórios onde são assistidos indivíduos saudáveis ou enfermos nos diferentes 

ciclos da vida e situações especiais: gestantes, crianças, adolescentes, adultos, idosos e atletas. 

A interdisciplinaridade é estimulada e desenvolvida ao longo de toda formação 

acadêmica, em especial em eventos como a Feira de Nutrição; o Simpósio de Nutrição 

Integrada e o PAS.  

A inserção dos estudantes no PAS ocorre ao longo de todo o Curso. Neste Projeto 

realizam atividades práticas de educação alimentar e nutricional e orientações e intervenções 

em comunidades interna e externa à UCB, tais como: Feiras de alimentação saudável; 

avaliações nutricionais; oficinas práticas; exposições de caráter científico; palestras; peças 

teatrais e cursos; entre outras atividades. A Coordenação do PAS é atribuída a um dos 

professores/nutricionista do Curso. 

  O Curso de Nutrição da UCB conta com um projeto interdisciplinar chamado Projeto 

Nutrição Integrada – PNI (roteiro em anexo). Este Projeto é uma atividade avaliativa e envolve 

todos os componentes curriculares dos 5º e 6º semestres do Curso. O PNI tem como objetivo 

estimular a pesquisa, bem como promover uma visão mais ampla da Ciência da Nutrição e tem 

como resultado uma produção científica coletiva e inédita tendo como foco ações em saúde, 

com ênfase em questões biopsicossociais.  Os trabalhos são realizados em grupos e 

apresentados em forma de seminário aberto ao público, em data(s) preestabelecida(s) no 

cronograma de atividades/planos de ensino dos componentes curriculares participantes. Ao 

final, os estudantes são avaliados por uma banca de professores, segundo critérios pré-

determinados em colegiado que contemplam desde soluções tangíveis aos problemas 

apresentados até à criatividade e originalidade na resolução dos problemas. 

Para o desenvolvimento do PNI no início do 5º semestre os discentes recebem um 

grupo de risco a ser estudado, bem como toda orientação para realização do trabalho a ser 

apresentado no final do semestre letivo. Dentre as atividades a serem desenvolvidas nos locais 

escolhidos pelos discentes juntamente com os professores tutores, estão o diagnóstico 

nutricional com suas justificativas, os objetivos e metas nutricionais de intervenção, a 
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prescrição dietética com suplementação, caso seja necessária, a dieta calculada para os 

macronutrientes, fibras, água, vitaminas e minerais relevantes para o público-alvo e as 

orientações nutricionais pertinentes. Haverá ainda: Elaboração de material de educação 

alimentar e nutricional para ser entregue aos pacientes atendidos; apresentação das três 

Fichas técnicas das Preparações (FTP) incluídas no plano alimentar proposto e disponibilização 

das preparações sugeridas para degustação da banca examinadora.  

O PNI do 6º semestre tem como objetivos principais as produções de um artigo 

científico e de um vídeo documentário, segundo a problemática apresentada para cada grupo, 

no início do semestre. 

No sétimo e oitavo semestres é realizada a Avaliação do Curso de Nutrição - AVANUT 

em duas etapas distintas, sendo a primeira no início e a segunda no final do semestre letivo. A 

AVANUT contempla todo o conteúdo abordado durante o Curso, no formato de testes 

semelhantes ao ENADE. O objetivo principal da AVANUT é estimular o estudante à 

continuidade e aprimoramento de conteúdos relevantes à sua formação profissional, mesmo 

quando em vias de conclusão do Curso.   

2.2 Organização Curricular 

 

Os componentes curriculares somam 3.200 horas, que correspondem a 156 créditos. 

São 2960 horas de componentes obrigatórios e 160 horas de componentes optativos. Além 

disso, os estudantes deverão realizar 80 horas de Atividades Complementares a serem 

somadas ao total de horas no curso, perfazendo total de 3200 horas. O número de semestres 

para integralização é de no mínimo 8  e no máximo 10.  

2.2.1 Proposta Pedagógica  
 

2.2.1 Metodologia de Ensino  

Os pressupostos que orientam o processo de ensino e de aprendizagem da Escola de 

Saúde e Medicina consideram os estudantes como sujeitos do processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do estudante deve ser 

mediado e estimulado pelos professores, visando à apropriação do conhecimento, numa 

prática pedagógica indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.  
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Nesse sentido, há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica 

e social da formação dos estudantes, desde a perspectiva de desenvolvimento de 

competências e habilidades, organização e planejamento da estrutura curricular, programação 

das atividades didáticas e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.  

A concepção pedagógica fundamenta-se: no espírito crítico; na valorização de atitudes 

e estratégias problematizadoras; na inovação; na inserção do estudante na realidade local e no 

seu papel como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, que se dará em 

diferentes cenários, incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais e 

práticas metodológicas inovadoras.  

Os componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina baseiam-se em formas de desenvolver o processo do aprender, utilizando 

experiências reais ou simuladas, fazendo com que os estudantes desenvolvam a criatividade, o 

senso crítico e apliquem as suas vivências no processo de ensino-aprendizagem.  Entre as 

principais ferramentas empregadas pelo corpo docente, destacam-se a aprendizagem baseada 

em problemas e a aprendizagem ativa baseada em grupos, de forma que os conteúdos sejam 

contemplados de modo integrado e visando o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Os componentes curriculares estão estruturados em um eixo propedêutico, a 

saber: 

Desenvolvimento Embrionário e Tecidos: aborda os conteúdos de Embriologia, 

Citologia e Histologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob 

o ponto de vista estrutural e funcional, compreendendo o processo de desenvolvimento 

embrionário, identificando e compreendendo a diversidade histológica das células e tecidos. 

Nesse componente curricular, o estudante conhece o desenvolvimento humano do ponto de 

vista morfológico e funcional, desde a origem embriológica, a caracterização histológica, o 

estudo morfológico e das anomalias congênitas de cada um dos sistemas do corpo humano. 

Integração Morfofuncional do Corpo Humano: contempla conteúdos de Anatomia e 

Fisiologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob o ponto de 

vista estrutural e funcional, compreendendo a estrutura do corpo humano, as funções 

desempenhadas diariamente e o modo de funcionamento a fim de manter a homeostase. 

Biologia Molecular: compreende os conteúdos de Bioquímica e Biologia Molecular. 

Nesse componente curricular, o estudante compreende as biomoléculas orgânicas e 

inorgânicas, assim como enzimas e coenzimas envolvidas nas complexas vias bioquímicas e 
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metabólicas de maneira integrada. Adquire habilidade nas técnicas de bioquímica e biologia 

molecular associando as suas aplicabilidades. Contemplando os mecanismos de transdução de 

sinais, comunicação e tipos de transporte importantes na homeostase celular. 

Mecanismos de Lesão e Reparo: contempla conteúdos de Parasitologia, Imunologia, 

Patologia e Microbiologia. O objetivo é que o estudante compreenda, de forma integrada, os 

principais mecanismos e causas de lesões celulares assim como a resposta às agressões, 

invasões de micro-organismos e outras situações patológicas. O estudante também conhece os 

vários grupos parasitológicos e microbianos de interesse médico-sanitário, além da patogenia, 

diagnóstico, profilaxia e tratamento. A metodologia ativa utilizada apoia-se nas ferramentas 

pedagógicas, tais como, discussões de casos clínicos e problematização, atividades práticas em 

laboratório, articulando, portanto, os eixos propedêutico e específico. 

Genética e Biotecnologia: contempla a base genética, a variabilidade dos genomas e 

fenotípicas, suas aplicações na saúde humana e as aplicações da biotecnologia para a saúde. 

Nesse componente curricular, o estudante compreende a transmissão medeliana dos 

fenótipos, a introdução à citogenética e os fenótipos poligênicos, assim como os critérios para 

aconselhamento genético. O histórico e a definição de biotecnologia também são abordados, 

além do conhecimento envolvendo a engenharia genética, tecnológica e técnicas de 

diagnóstico molecular, levando em consideração os aspectos éticos e legais em biotecnologia. 

No âmbito interdisciplinar, a Saúde Coletiva é objeto de estudo que envolve as 

necessidades sociais de saúde, representando um papel central na defesa da vida e da saúde 

enquanto direito coletivo indispensável à construção da cidadania. Sua estratégia de ação está 

embasada no contexto da epidemiologia, nas políticas públicas de saúde, no planejamento e 

na gestão de serviços, na promoção da saúde e prevenção de doenças. No cenário do século 

XXI, verificam-se mudanças significativas na estrutura social, tais como a transição 

demográfica, afetada diretamente pelo envelhecimento populacional, e a transição 

epidemiológica, influenciada pelos modelos de atenção à saúde, estilos de vida, dentre outros. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS), pautado em princípios constitucionais, orienta 

grande parte da formação do profissional de saúde brasileiro e norteia as transformações 

sociais em saúde. 

Os componentes curriculares “Saúde Coletiva” e “Práticas em Saúde Coletiva” 

propiciam modificação das práticas no desenvolvimento de competências socioemocionais em 

saúde e a gênese de sujeitos críticos, reflexivos, humanistas, cidadãos e éticos, capazes de 
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tomar decisões adequadas ao perfil epidemiológico da população. A Saúde Coletiva apresenta 

aos estudantes as diferentes realidades de saúde brasileiras, bem como o próprio SUS como 

elemento formador. Amplia também os conhecimentos da epidemiologia, da vigilância em 

saúde, e do planejamento e gestão em saúde. Em etapa subsequente, a Práticas em Saúde 

Coletiva consolida os pilares desse campo do saber, por meio da execução de um projeto 

educativo-preventivo em equipe. Esses componentes curriculares envolvem atividades de 

campo em diferentes cenários de práticas, com vivência em comunidades e partilha de saberes 

e experiências científicas e populares em saúde, que contribuem com a formação destes 

profissionais, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

Nutrição. 

Nos componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina os conteúdos, além de integrados, são trabalhados por temas que remetam à 

importância da pesquisa científica, além da relevância social. Desta forma, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão está presente em cada encontro, na formação básica dos 

estudantes. O desenvolvimento dos conteúdos de cada tema está atrelado a objetivos 

específicos e é trabalhado por meio de metodologias ativas, juntamente com tecnologias 

acessíveis. Espera-se, desse modo, formar profissionais competentes e cientes de suas 

responsabilidades profissionais e sociais. 

O Curso o de Nutrição da UCB prima pela formação de um profissional generalista, 

sensível e comprometido com a melhoria da sociedade e da humanidade. A 

interdisciplinaridade e a transversalidade são trabalhadas ao longo de todo o curso e desde o 

primeiro semestre. No componente curricular Introdução à Nutrição e Deontologia, o 

estudante, recém-ingresso, já é inserido à reflexão de conceitos éticos-políticos-sociais que 

fazem parte dos problemas do país.  

O Congresso de Nutrição; a Feira de Nutrição; o Projeto Nutrição Integrada - PNI; o 

Seminário de Nutrição Integrada; o Projeto Alimentação Saudável - PAS; as diversas atividades 

de extensão realizadas pelo eixo da Saúde Coletiva e a Clínica Escola de Nutrição - CENUT são 

alguns dos exemplos de interdisciplinaridade e transversalidade vivenciados pelos discentes 

durante a formação acadêmica.  

Metodologias ativas são utilizadas por todos os docentes do curso em, no mínimo, 

25% da carga horária total destinada a cada componente curricular; deste modo, o estudante 

assume o papel de protagonista no seu processo de aprendizagem. 
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2.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.3.1 Autoavaliação institucional e do curso 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde os anos de 1990. Ao longo de 

todo esse tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da 

relação com a comunidade, para que melhor subsidie suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada 

em 2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A CPA, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, é formada 

por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-

administrativo e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

semestralmente. Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao 

ensino (englobando infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois 

modelos, um para o docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados 

ao longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros 

eventos relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e 

periodicidade abaixo: 

● Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

● Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica, 

visando à participação de todos. 

Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de Graduação é o 

Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE), que tem como objetivo avaliar o 

desempenho do estudante em formação nos Cursos de Graduação (Licenciaturas, 

Bacharelados e Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), art. 5º da lei nº 10.861 de 14/04/2004, qual seja a de 

avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares, bem como as habilidades e competências para a atualização 
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permanente e os conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do 

conhecimento (Portaria nº 211, art. 1º de 22/06/2012).  

Com o intuito de alcançar o melhor acompanhamento dos estudantes, o SIAE se 

fundamenta na proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e integrada ao processo de 

ensino e de aprendizagem, numa perspectiva projetiva. É um instrumento direcionado à 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes em suas áreas específicas de 

formação, por meio da aplicação do exame para aqueles que já possuem 50% ou mais de carga 

horária concluída. Os resultados possibilitam a revisão da formação dos estudantes em um 

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

Os cursos participam do Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE) conforme o 

calendário do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Como regra geral, 

essa avaliação deve ser priorizada em relação a outras formas de avaliação realizadas por 

iniciativa dos cursos. 

A análise da participação dos estudantes na prova SIAE gera relatórios, entregues às 

Coordenações de Curso, com resultados do desempenho dos estudantes. Esses resultados 

servem de apoio à gestão e visam à implementação de ações para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

O último SIAE realizado pelo Curso de Nutrição foi no ano de 2015, e em 2018 realizará 

uma nova avaliação. No SIAE de 2015, foram selecionados 80 estudantes para realizarem a 

avaliação, e compareceram 80% dos estudantes selecionados. O tempo médio de realização da 

prova foi de 1 hora e 30 minutos, e a nota máxima foi de 7,25 pontos. As questões com maior 

índice de acerto abordavam Técnica dietética; Fortificação de alimentos e suplementação 

nutricional; Bioquímica nutricional e; Composição e bioquímica de alimentos; além de 

Tecnologia e análise sensorial de alimentos.  As demais questões com menor índice de acertos 

serviram para pautar um novo plano estratégico com o objetivo de melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. Como já descrito, a proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e 

integrada ao processo de ensino e de aprendizagem contribuiu para que houvesse uma 

projeção de melhorias no desenvolvimento das competências dos estudantes de Nutrição da 

UCB. 

Ademais, os cursos são recorrentemente avaliados externamente, conforme prevê o 

SINAES. Os resultados obtidos são, sem dúvida, balizadores para melhorias nos cursos a partir 
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das reflexões que geram. Em 2016, o Curso de Nutrição foi avaliado e recebeu nota referente 

ao conceito preliminar do curso (CPC) equivalente a 3.  

2.3.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola de Saúde e Medicina, do ponto de vista pedagógico, cada estudante traz 

consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser consideradas no 

processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas um processo que 

requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, comparar, criar, 

argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a avaliação deve ser 

aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização do erro no 

processo, momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da atuação 

de professores e estudantes.  

Ao longo do curso, os mecanismos de avaliação, em coerência com as metodologias 

ativas utilizadas ao longo dos componentes curriculares, são dispostos na forma de avaliações 

teóricas e práticas, estudos de casos clínicos interdisciplinares, seminários, mesas redondas, 

relatórios, oficinas de preparação para seminários entre outras modalidades de avaliação. A 

participação do estudante nas atividades também é considerada no momento da construção 

do seu conceito final. Além da avaliação de conteúdos específicos a cada semestre, a 

integração entre estes também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do 

conhecimento. 

 Dessa forma, a avaliação da aprendizagem do estudante se constituirá de testes, 

avaliações escritas individuais teóricas ou práticas, seminários, trabalhos, projetos, 

desenvolvimento de produtos e outros meios que possibilitem a verificação de seu progresso 

ao longo de cada componente curricular. Todos os resultados parciais serão comunicados aos 

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 

máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

 A nota mínima para aprovação será 7,0, associada ao requisito mínimo de 75% de 

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

podem ampliar tais exigências, como TCC e Estágios Supervisionados. A avaliação será descrita 

em notas de 0 a 10, fracionada em múltiplos de 0,1. Serão realizadas, no mínimo, duas 

avaliações diferentes ao longo do semestre, sendo uma delas avaliação individual. O peso das 
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avaliações individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente 

curricular. 

 O processo de recuperação no curso de Nutrição ocorre ao longo do semestre com 

avaliações teóricas e práticas de acordo com o componente curricular. O estudante que por 

quaisquer motivos não conseguir em algum momento acompanhar as atividades propostas, 

consegue com o apoio docente e de outros estudantes, por meio de utilização de 

metodologias de resgate ativo, se recuperar ao longo do processo de aprendizagem do 

semestre letivo. Os planos de ensino de cada componente curricular descrevem os processos 

pelos quais o estudante terá a oportunidade de se recuperar, atingindo nota mínima para 

aprovação igual ou superior a 7,0.  

 No caso de componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, a avaliação 

de aprendizagem sustenta-se assim na proposta de estudo autônomo, estimulando a 

construção do próprio conhecimento, e formaliza-se, conforme definição nos Planos de 

Ensino, nos seguintes instrumentos:  

− Atividades propostas (individuais ou em grupo). 

− Interações professor-estudante e estudante-estudante nos fóruns e 

demais atividades desenvolvidas no AVA. 

− Provas e atividades práticas e de laboratórios presenciais. 

 Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005, em seu artigo 4º, inciso II, 

parágrafo 2º, determina que “os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”. Assim, as 

avaliações e/ou atividades práticas e de laboratório realizadas presencialmente 

corresponderão sempre a um valor maior na escala de distribuição de notas das unidades de 

ensino, sobre os demais tipos de atividades programadas desenvolvidas no AVA. 

 No sétimo e oitavo semestres do curso de Nutrição é realizado o AVANUT - Avaliação 

do Curso de Nutrição - em duas etapas, no início e ao final dos respectivos semestres. O 

AVANUT contempla todo o conteúdo aprendido durante o curso no formato de testes com 

estética e conteúdo semelhantes ao ENADE, e tem como objetivo estimular o estudante a 

aprimorar os estudos e permitir ao corpo docente diagnosticar as maiores dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem para aperfeiçoamento e monitoramento das atividades 
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pedagógicas. Desse modo, o AVANUT e o SIAE se complementam, visto que este último inclui 

todos os estudantes que tenham completado pelo menos 50% da carga horária do curso, 

porém o SIAE é realizado com uma periodicidade trienal. Como o AVANUT acontece a cada 

semestre, o acompanhamento pelo corpo docente se dá de forma contínua.   

3. INFRAESTRUTURA  

4.1 Instalações Gerais  

A Instituição reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes espaços 

acadêmicos e extrapola o ambiente da sala de aula tradicional. Entretanto, não há como negar 

que, na atualidade, a sala de aula ainda se revela um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Para atender a comunidade universitária, a 

sala de aula dos tempos modernos precisa incorporar elementos de conforto ambiental e de 

modernização, a exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas tais como recursos 

audiovisuais, internet, entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas 

metodologias de ensino e imprimem uma nova dinâmica às aulas, motivam estudantes e 

professores e elevam a qualidade do ensino. 

A integração entre ensino, pesquisa e extensão, também demanda laboratórios bem 

equipados que respondam à pluralidade e às especificidades dos cursos oferecidos pela 

instituição no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação, bem como a implantação de ações de 

inovação técnico-científica. 

A Universidade, a partir de uma perspectiva de crescimento e atualização constantes, 

exige um contínuo redimensionamento da sua estrutura física, particularmente dos espaços de 

aprendizagem, de investigação e de cultura. Nesse sentido, a reorganização e a ampliação de 

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

diretrizes de mobilidade e acessibilidade, a harmonia das suas edificações, a criação de 

espaços acolhedores, as finalidades acadêmicas, e de conservação. Entre as inovações 

presentes, destacamos as salas de aula inovativas. 

4.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais tais como projetores, tela 

interativa, máquina fotográfica, filmadora, videocassete, DVD e equipamentos de som para 

atender a demanda de professores e estudantes da Instituição. 
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Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blu-ray 4 

Sistema de som portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 

4.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Nesse contexto, o 

curso dispõe de salas de aula com microcomputadores ligados à internet, recursos multimídia 

como data show e caixas de som, além de quadro branco. 

Os estudantes também contam com auditórios nos quais são realizadas atividades dos 

componentes curriculares e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais 

convidados externos à instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela 

instituição. 

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

● SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A Universidade Católica de Brasília dispõe, em seu Câmpus I, de cinco salas de 

professores, uma em cada um dos seguintes blocos: Prédio São João Batista de La Salle 

– Bloco Central (sala B108); Prédio São Gaspar Bertoni – Bloco M (sala M112); Prédio 

São Marcelino Champagnat – Bloco K (sala K241); Prédio São João Bosco – Bloco G 

(sala G102); Prédio Ciências da Saúde – Bloco S (sala S212). Em todas as salas de 

professores, existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos professores, com 

computadores e recursos de software e internet, além de espaços propícios a 

pequenas reuniões. Atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação, acessibilidade, instalações sanitárias e comodidades 

necessárias às atividades desenvolvidas. 
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● GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

Em todas as salas de professores existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos 

professores, com computadores e recursos de software e internet. 

● ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

 A Universidade Católica de Brasília possui instalações compatíveis com sua estrutura 

organizacional e necessidade administrativa. A Escola de Saúde e Medicina está localizada na 

sala 211, do Bloco S, Câmpus I. Sua área total é de 265 m2, utilizados pelo diretor, 

colaboradores administrativos, coordenadores, assessores e docentes para as atividades 

administrativas da Escola. Além disso, a Escola conta com um anexo, com área de 31m2, 

utilizado como Sala de Reuniões e que também funciona como Arquivo Geral da Escola de 

Saúde e Medicina. 

  As instalações da Escola de Saúde e Medicina são adequadas ao pleno 

desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas. Apresenta uma ampla área de 

recepção, com cadeiras, mesas, armários e computadores individuais para a realização de 

atendimento ao corpo discente e docente. A equipe administrativa é constituída por seis 

auxiliares, sendo cinco para atendimento à graduação e pós-graduação e um para as atividades 

de extensão universitária; dois assistentes; sete analistas de suporte acadêmico-

administrativo, sendo dois analistas destinados ao atendimento da Pós-Graduação. Além disso, 

no mesmo espaço, estão localizadas a Direção, as Coordenações dos Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação, as Coordenações de Extensão e o Núcleo de Formação Básica da Escola de 

Saúde e Medicina. Também existe uma área para os assessores dos cursos de graduação e 

programas de pós-graduação. Dispõe ainda de dois sanitários, um feminino e outro masculino, 

uma copa e um toucador. 

 Todas as salas dos Coordenadores de Cursos e Programas estão devidamente 

equipadas com mesa, cadeiras, armário e computador, com acesso a um pool de impressoras. 

No espaço é possível a realização de atendimentos individualizados ou em grupos com 

privacidade. 

 O formato arquitetônico e organizacional possibilita a agilidade dos processos 

acadêmico-administrativos, a padronização dos processos e do atendimento discente; a 

integração de ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como a melhor comunicação entre 

os coordenadores de cursos e programas. 
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● SALAS DE AULA 

A UCB dispõe atualmente de 171 salas de aula, equipadas com projetor, equipamento 

de som, computador com monitor e acesso à internet, cinco dessas salas possuem 

projetor com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras 

estofadas e sistema de ventilação ou ar-condicionado. A quantidade de salas atende à 

demanda de oferta dos componentes curriculares. 

● SALAS INOVATIVAS 

Referência de utilização nas melhores universidades do mundo, a sala inovativa é 

sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, 

na tecnologia e em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: 

serem um elo facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. 

 SALAS GOOGLE 

Resultado da parceria da UCB com a Google, as salas Google são espaços de 

aprendizagem diferenciados, estruturados para fomentar a criatividade, a 

aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. Nesse sentido, além 

de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização de 

estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

4.2 Sistema de Bibliotecas  

Desde que foi instituído, o Sistema de Bibliotecas (SIBI) tem disponibilizado 

mecanismos de apoio ao processo pedagógico, implantando ferramentas utilizadas nas 

melhores bibliotecas universitárias do Brasil e exterior, visando fornecer aos seus usuários 

subsídios para embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI 

também é responsável por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela 

comunidade universitária, e também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção 

da UCB. 

O SIBI participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem 

acesso à informação especializada, para atender melhor à necessidade do seu público. Entre 

seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e Rede Pergamum. 
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A Biblioteca Central localizada no Câmpus I, em Taguatinga, ocupa uma área de 

4.197m², distribuídos em andar térreo e pavimento superior e a Biblioteca de Pós-Graduação, 

localizada no Câmpus II, Asa Norte, ocupa uma área de 357,41m². Para melhor atender seus 

usuários, a biblioteca conta com os seguintes espaços: 

✓ Sala Google: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a 

realização de treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e 

projeção de vídeos. Sua estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; 

Aparelho de DVD; Videocassete; Projetor multimídia; 8 computadores com 

acesso à internet. 

✓ Sala e.e.cummings: disponível para apresentações, reuniões, treinamentos, 

entre outros. 

✓ Cabine de estudo em grupo: a utilização das cabines para estudo em grupo 

atende, exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central 

possui 25 unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-

Graduação, três unidades. 

✓ Espaço de estudo coletivo: estes espaços dispõem de inúmeras mesas e 

também algumas baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para 

estudos e/ou realização de trabalhos. 

✓ Salas docentes: espaço destinado para uso exclusivo dos docentes, mediante 

agendamento. 

✓ Esquina da ciência: é um espaço Americano criado para divulgar e promover 

as ciências. Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse 

em obter mais informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, 

entre outros, com foco nos estudos e pesquisas realizadas em parceria dos 

Estados Unidos com o Brasil. 

✓ Espaço para exposições. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas (SIBI) é composto por, aproximadamente, 300 mil 

volumes diversificados. São eles: livros, teses e dissertações, folhetos, DVDs, fitas VHS, CD-

ROMS, jornais e revistas técnico-científicas impressas (mais de 1900 títulos). O SIBI, por meio 

do Repositório Institucional e o Portal de Revistas Eletrônicas reuni, organiza, preserva e 

dissemina o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica; promovendo a acessibilidade 

e visibilidades a esses conteúdos. 
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Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES/MEC), que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e 

as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui 

também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso 

gratuito na web. 

3.3 Laboratórios Formação Geral 

A Seção de Laboratórios de Informática – SLAB oferece aos estudantes e professores os 

recursos de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica 

disponibilizando uma estrutura de 27 Laboratórios de Informática, instalados nos câmpus I, II e 

Unidade Dom Bosco. Dentre estes, sete são salas públicas, que têm por finalidade: 

● Apoiar a condução dos componentes curriculares de todos os cursos da UCB 

que necessitam pedagogicamente de recursos computacionais. 

● Oferecer suporte para treinamentos e capacitação de docentes e discentes. 

● Disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades 

extraclasse para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos 

acadêmicos e pesquisas na Internet. 

Das sete salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os 

estudantes dos cursos de Tecnologia de Informação que encontram nesse espaço todas as 

características e softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20 laboratórios distribuídos entre os câmpus I, II e Asa Sul (Unidade Dom 

Bosco) são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos mais diversos cursos, 

conforme descrição a seguir: 

Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 
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Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 

3.4 Laboratórios de Formação Específica 

Com o intuito de favorecer o ambiente universitário de diálogo e convívio entre 

futuros profissionais, a UCB oferta componentes curriculares comuns aos cursos da Escola de 

Saúde e Medicina, entendendo que este é um caminho importante para a formação do 

egresso, uma vez que estimula a atuação interdisciplinar e multiprofissional, preconizadas 

pelas diretrizes curriculares nacionais. Os espaços de aprendizagem comuns aos cursos são os 

laboratórios de anatomia, biologia celular, biologia molecular, histologia, imunologia, 

microbiologia, microscopia, parasitologia, patologia e química. Todos esses ambientes são bem 

equipados e atendem às particularidades de cada área do conhecimento do Núcleo de 

Formação Básica da Escola de Saúde e Medicina, nos quais são desenvolvidas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Ademais, o suporte técnico às atividades práticas nestes espaços 

é realizado por profissionais habilitados. 

Os laboratórios são coordenados por uma área específica da Universidade, que 

gerencia administrativamente estes espaços de aprendizagem, visando à aquisição de 

equipamentos e reagentes necessários ao funcionamento adequado das aulas práticas dos 

componentes curriculares atendidos, bem como o acompanhamento dos profissionais que 
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desempenham atividades de suporte técnico. Cabe destacar ainda que, nos laboratórios nos 

quais a Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicita um colaborador responsável técnico, 

essa exigência é obedecida. 

LABORATÓRIOS DE ANATOMIA HUMANA 

Os laboratórios de Anatomia Humana atendem estudantes dos componentes 

curriculares: Integração Morfofuncional do Corpo Humano I e Integração Morfofuncional do 

Corpo Humano II, além de atividades extraclasse. Esses espaços apresentam um acervo 

adequado de peças humanas bem como um excelente acervo de peças sintéticas do corpo 

humano. As aulas acontecem em turmas de no máximo 25 estudantes, nas quais as peças 

anatômicas são expostas em bancadas adequadas e grupos de estudantes se revezam para 

observar as principais estruturas do corpo humano, com a orientação do professor. 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 

O laboratório de Biologia Celular e Molecular, além de ser utilizado para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, está adequadamente equipado para atender aulas 

práticas dos componentes curriculares: Biologia Celular e Molecular I, Biologia Celular e 

Molecular II, Genética e Biotecnologia, Mecanismos de Lesão e Reparo I e Mecanismos de 

Lesão e Reparo II. Os equipamentos desse laboratório possibilitam a espectrofotometria, 

cultura e transformação bacteriana, extração, purificação e caracterização de proteínas, 

extração de DNA e proteínas e amplificação de regiões específicas de DNA de diferentes 

genomas via reação em cadeia da polimerase (PCR), testes sorológicos, dentre outros. Nestes 

espaços as aulas acontecem em turmas de no máximo 25 estudantes, nos quais grupos de até 

cinco estudantes realizam as atividades práticas, com orientação do docente. 

LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA 

Os laboratórios de Microscopia compreendem o laboratório de Histologia e 

Embriologia, laboratório Multidisciplinar e laboratório de Histopatologia. Nesses ambientes 

são desenvolvidas as aulas práticas dos componentes curriculares: Integração Morfofuncional 

do Corpo Humano I, Integração Morfofuncional do Corpo Humano II, Mecanismos de Lesão e 

Reparo I e Mecanismos de Lesão e Reparo II visto que estes componentes curriculares 

contemplam conteúdos de histologia, embriologia e patologia. Nesses espaços, as aulas 

acontecem com turmas de no máximo 25 estudantes e estão equipados com microscópios 

para uso individual, sistema de captação de imagem microscópica, laminário histológico e 
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histopatológico. Além disso, para o estudo anatomopatológico, os laboratórios de microscopia 

e histopatologia disponibilizam peças anatômicas com processos patológicos, alguns dos quais 

são raros, representando, portanto, uma oportunidade de aprendizado. 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS 

No laboratório de Microbiologia e Higiene de Alimentos acontecem as atividades 

práticas do componente curricular Mecanismos de Lesão e Reparo II, a qual contempla o 

conteúdo de microbiologia. Nesses espaços as aulas ocorrem com turmas de no máximo 25 

estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes realizam as atividades práticas, com 

orientação do professor. Durante as aulas práticas, os estudantes aprendem sobre as 

principais características relacionadas à classificação dos microrganismos, fatores relacionados 

ao crescimento microbiano, dentre outros. 

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

Nos laboratórios de química da UCB são desenvolvidas as atividades práticas dos 

componentes curriculares: Biologia Celular e Molecular I e Biologia Celular e Molecular II. Esse 

espaço está adequadamente equipado para a realização de práticas de Bioquímica, realizada 

nesses componentes curriculares. Nesses espaços as aulas acontecem em turmas de no 

máximo 25 estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes realizam as atividades 

práticas, com a orientação docente. 

LABORATÓRIOS DE PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

No laboratório de Parasitologia e Microbiologia acontecem aulas práticas dos 

componentes curriculares Mecanismos de Lesão e Reparo, Bacteriologia, Micologia e 

Parasitologia Clínicas e Estágios Supervisionados. Estes ambientes apresentam microscópios 

binoculares, lupas estereoscópicas binoculares, lâminas parasitológicas e microbiológicas 

permanentes, além de equipamentos e materiais adequados ao preparo de lâminas de exames 

diretos e cultivo de microrganismos. Durante as aulas práticas, são realizados estudos de 

identificação e diagnóstico microbiológico. As aulas acontecem com turmas de no máximo 25 

estudantes com o uso de um microscópio para cada dois estudantes. Além das atividades de 

ensino, nestes laboratórios ocorrem também atividades extensionistas de atendimento à 

comunidade nos componentes curriculares específicos do curso. 

LABORATÓRIO DE TÉCNICA DIETÉTICA (LTD) 
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Neste espaço ocorrem aulas em que o estudante visualiza as transformações físicas e 

químicas dos alimentos mediante processos de pré-preparo e preparo, além de reflexão sobre 

as alterações nutricionais e sensoriais nos alimentos, análise sensorial de alimentos e 

preparações, execução das boas práticas de fabricação de alimentos, cálculo de valor 

nutricional, rendimento e custo das preparações, controle de qualidade, elaboração de 

cardápios, gestão de dietas modificadas e especiais e, por fim, possibilita a escolha das 

técnicas adequadas, e distribuição do alimento. O LTD também é espaço para atividades de 

extensão e pesquisa dentro da UCB, atendendo ao projeto de extensão do Curso (PAS) e 

Projeto integrador do curso PNI.   

A ocupação máxima é de 25 estudantes por aula, pois dessa forma é possível que o 

professor acompanhe os grupos de trabalho e consiga ao final de cada aula realizar discussão e 

reflexão sobre as técnicas dietéticas e modificações físico-químicas e nutricionais dos 

alimentos. Por segurança não é recomendado que a aula prática tenha mais do que esse 

número de estudantes. 

CLÍNICA-ESCOLA DE NUTRIÇÃO 

A Clínica-Escola de Nutrição é situada na sala M-121 do Câmpus I da UCB. A clínica 

contempla sete ambulatórios nos quais cada um é equipado com computadores, softwares de 

Nutrição, balanças, estadiômetros, adipômetros, fitas métricas, bioimpedância, entre outros 

materiais e mobiliários necessários para o adequado atendimento dos pacientes. Apresenta 

sala de espera para os pacientes e recepção.  

LABORATÓRIOS Específico LOCALIZAÇÃO ÁREA 
(M2) 

Capacidade 

FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de anatomia X X   M317 70 25 

Laboratório de anatomia x x   M318 64 25 

Laboratório de anatomia X X   M320 61 25 

Laboratório de Biologia Celular e 
Molecular 

X X   M326/M327 123 25 

Laboratório de Microscopia X X   M312 61 25 

Laboratório de Microbiologia e 
Higiene dos alimentos 

X X   M123/M124 158 25 

Laboratório de Química X X   M301 97 25 
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LABORATÓRIOS Específico LOCALIZAÇÃO ÁREA 
(M2) 

Capacidade 

FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de Parasitologia e 
Microbiologia 

x x   M122 79 25 

Laboratório de Técnica Dietética  x x D007 101 25 

 Clínica-Escola de Nutrição   x   x  M121  135 25  

Legenda: 

FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com 
X. 
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ANEXOS 

Roteiro do Projeto de Nutrição Integrada - PNI 

 

PROJETO NUTRIÇÃO INTEGRADA (PNI) – 5º semestre 

DETALHAMENTO DO PNI 

O PNI é um Projeto do Curso de Nutrição da UCB que visa integrar as disciplinas 
ministradas durante o 5º semestre do Curso, promovendo uma visão mais ampla da Ciência da 
Nutrição no contexto da saúde e da qualidade de vida.  

OBJETIVO GERAL:  
 

 Integrar as disciplinas ministradas no curso de Nutrição da UCB em um contexto que 
promova uma visão da Nutrição mais ampla e próxima das adversidades da vida no 
cotidiano. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Introduzir o conceito de interdisciplinaridade e promover essa experiência na prática 
acadêmica. 

 Estimular o trabalho em conjunto entre os colegas dos demais semestres do curso de 
Nutrição. 

 Aprimorar o olhar do futuro profissional de saúde sobre questões biopsicossociais 
presentes nos vários campos de atuação do nutricionista, e propor soluções em saúde 
e nutrição de forma criativa e tangível. 

 Proporcionar a inserção do estudante em um contexto de vulnerabilidade social e de 
saúde reais para que o mesmo possa realizar o diagnóstico e planejamento de ações 
aplicando os conceitos da ciência da nutrição. 

 
METODOLOGIA: 
 
Seleção do grupo 
 

No início do semestre serão entregues aos estudantes os temas e contextos de 
vulnerabilidade que serão alvo de elaboração do trabalho em grupo de estudantes. Os grupos 
serão formados de forma aleatória e randomizada, e posteriormente, a formação deles será 
informada aos estudantes.  

Um estudante deve ser indicado como “líder do grupo”, cuja característica é estar 
matriculado em todas as disciplinas no semestre vigente. Cada grupo terá um professor tutor 
responsável por orientar o grupo e verificar o desenvolvimento das tarefas propostas para que 
ao final do semestre o objetivo da atividade seja alcançado com êxito. 

Para tanto, no início do semestre letivo, serão distribuídos temas e contextos de 
vulnerabilidade entre grupos de trabalho que abordarão temas relacionados às disciplinas de: 
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1. Fisiopatologia e Dietoterapia I. 
2. Técnica dietética II.  
3. Nutrição aplicada ao exercício físico.  

As atividades se desenvolverão ao longo do semestre e os resultados dos trabalhos 
serão apresentados em forma de seminário, em evento aberto à comunidade acadêmica.  As 
regras e orientações detalhadas serão entregues junto aos temas objetos de estudo e a nota 
derivada comporá 30% da nota final, em todas as disciplinas participantes. 

A participação de todos os estudantes matriculados em pelo menos uma das 
disciplinas do 5º semestre do Curso de Nutrição é obrigatória. Caso o estudante matricule-se 
em disciplinas do 5º semestre em momentos diferentes, deverá participar novamente o PNI, já 
que este projeto comporá 30% da nota de cada disciplina.  

O Evento para as apresentações do PIN será realizado nos dias definidos em 
cronograma/plano de ensino, no período matutino, com início 8h. Será aberto à comunidade 
interna e externa. Os participantes inseridos no PNI receberão certificado de apresentação de 
Trabalho.  

A avaliação do PNI se dará por meio da apresentação oral do trabalho (o making off 
das ações realizadas no local escolhido deverá ser apresentado por meio de vídeos curtos ou 
registro fotográfico) e pela entrega de forma impressa das fichas técnicas de preparação (FTP) 
das receitas, slides impressos (1 ou mais por página), material produzido (para ações de 
educação nutricional), pela degustação das preparações (tamanho das porções reduzidas, 
apenas para degustação) e pela avaliação individual do professor tutor ao longo do 
semestre.  A banca será composta por todos os professores do 5º semestre (6 docentes). 

O estudante que não participar efetivamente nas atividades desenvolvidas pelo seu 
grupo de trabalho será desligado do Projeto e não poderá realizar a apresentação final, tendo 
consequente anulação da nota. 

Itens que serão avaliados no trabalho (devem fazer parte da apresentação oral): 
  

1. Perfil nutricional e epidemiológico do grupo avaliado. 
2. Definição da principal problemática do grupo. 
3. Revisão bibliográfica (breve) com dados epidemiológicos, etiologia, 

fisiopatologia e objetivo da intervenção nutricional (relacionados a principal 
problemática definida anteriormente). 

4. Diagnóstico nutricional do grupo avaliado. 
5. Blocos de ações esperados: 

a. Saúde Coletiva (políticas, programas ou leis relacionadas ao quadro encontrado). 
b. Nutrição na terceira idade OU Nutrição materno-infantil e adolescência (aspectos 
nutricionais relevantes). 
c. Dietoterapia e Nutrição Funcional (aspectos dietoterápicos e funcionais relacionados a 
problemática encontrada). 
d. Educação Nutricional (atividades realizadas com registro fotográfico ou vídeos curtos – 
making off) – no item de Educação Nutricional é preciso trazer o material utilizado nas ações 
para ser avaliado no dia da apresentação; 
e. Técnica dietética (seleção de 3 receitas, FTP e degustação). 
f. “Qual a sua marca?” – aqui o grupo deve descrever qual a maior contribuição deixou 
para o grupo avaliado / instituição. 

6. Apresentação das 3 Fichas técnicas das Preparações (FTP): 
a. Observar os objetivos de Técnica Dietética. 
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b. As escolhas alimentares devem ser adequadas nutricionalmente para 
o caso clínico em questão: 
c. As preparações não podem ser de sucos, chás ou similares. 
d. As FTP devem seguir o modelo padrão de Técnica Dietética I e II. 
e. Serão avaliados: adequação nutricional, cálculos, palatabilidade, 
aceitação, apresentação e organização. 
f. Apresentação das preparações na data da apresentação.  

  
*Obs.: os estudantes devem sempre que possível trazer estudos recentes e relevantes para 
justificar suas condutas. 
  
Regras para apresentação oral: 
  

1. Tempo de apresentação: 15 minutos. 
2. Tempo para discussão dos casos pela banca e pelos estudantes ouvintes: 10 

minutos. 
3. Todos os integrantes devem, OBRIGATORIAMENTE, apresentar. 
4. Ordem de apresentação dentro do grupo será sorteio, ou seja, o estudante só 

saberá a parte do trabalho que apresentará no momento da apresentação. 
5. A ordem de apresentação dos grupos será realizada na data da apresentação 

por sorteio, após a apresentação de cada grupo o próximo será sorteado. 
6. Caso o estudante não esteja presente na apresentação do seu grupo não 

receberá nota de apresentação. 
7. As 3 (três) preparações escolhidas pelo grupo para elaboração da FTP serão 

degustadas pela banca examinadora composta pelos 6 professores do 5º 
semestre do Curso de Nutrição. As porções para degustação devem ser de 
volume reduzido, diferente da porção do paciente estipulada na FTP. 

8. O início das apresentações será às 8h. 
9. Todos os estudantes envolvidos devem assistir as apresentações dos outros 

grupos (haverá lista de frequência no início e final das apresentações). 
10. Após as apresentações (no mesmo dia, impreterivelmente), todos os 

estudantes envolvidos avaliarão os componentes do próprio grupo por meio 
eletrônico, que será divulgado na data das apresentações, está avaliação 
também será realizada no meio do semestre. 

  
Na data da apresentação TODOS os grupos deverão chegar às 7h30 no auditório com as 
apresentações no pen drive, os arquivos deverão ser transferidos para área de trabalho do 
computador do auditório. Após esta etapa será realizado o sorteio para determinar qual será o 
primeiro grupo a apresentar, ao término do primeiro grupo será sorteado o segundo e assim 
será feito até o último grupo. 
 
Entregar impresso para a banca de professores (faz parte da avaliação): 
 
Cada grupo deverá entregar duas cópias dos documentos abaixo para banca examinadora, 
organizados em uma pasta ou encadernados. 
 

1. FTP das preparações elaboradas (3 FTPs). 
2. Material de Educação Nutricional para paciente. 
3. Slides impressos para acompanhamento dos professores. 
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PROJETO NUTRIÇÃO INTEGRADA (PNI)  

DETALHAMENTO DO PNI – 6º Semestre 

O PNI é um Projeto do Curso de Nutrição da UCB que visa integrar as disciplinas 
ministradas durante o 6º semestre do Curso, promovendo uma visão mais ampla da Ciência da 
Nutrição no contexto da saúde e da qualidade de vida.  

OBJETIVO GERAL:  
 

 Integrar as disciplinas ministradas no curso de Nutrição da UCB em um contexto que 
promova uma visão da Nutrição mais ampla e próxima às adversidades da vida no 
cotidiano. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Introduzir o conceito de interdisciplinaridade e promover essa experiência na prática 
acadêmica. 

 Estimular o trabalho em conjunto entre os colegas dos demais semestres do curso de 
Nutrição. 

 Aprimorar o olhar do futuro profissional de saúde sobre questões biopsicossociais 
presentes nos vários campos de atuação do nutricionista, e propor soluções em saúde 
e nutrição de forma criativa e tangível. 

 
METODOLOGIA: 
 
Seleção do grupo 
 

No início do semestre serão entregues aos estudantes os temas que serão alvo de 
elaboração do trabalho em grupo de aproximadamente 6 estudantes (mínimo 5, máximo 6 
estudantes). Os grupos serão formados por afinidade, e os próprios estudantes irão escolher 
seus grupos. Cada grupo terá o prazo de 7 dias para informar à Coordenação qual a formação 
de cada grupo, via e-mail: coordenacaonutricaoucb@gmail.com. Deve ser indicado um 
estudante como líder do grupo, cuja característica é estar matriculado em todas as disciplinas 
no semestre vigente. Cada grupo terá um professor tutor responsável por orientar o grupo e 
verificar o desenvolvimento das tarefas propostas para que ao final do semestre o objetivo da 
atividade seja alcançado com êxito. 
 

O PNI 6 será apresentado no auditório, em forma de videoaula ou documentário, que 
atenda a um público-alvo de profissionais da área de Nutrição, em evento aberto à 
comunidade acadêmica. Para tanto, o referencial teórico deverá ser baseado em literatura 
científica.  

A abordagem da proposta estará relacionada às disciplinas de 6º semestre, quais 
sejam: 

1. Fisiopatologia e Dietoterapia II. 

mailto:coordenacaonutricaoucb@gmail.com
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2. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição. 
3. Nutrição em Saúde Coletiva.  

 
Os estudantes deverão utilizar, também, conhecimentos adquiridos nos componentes 

curriculares ao longo de todo o Curso (semestres anteriores); ou seja, não estão limitados aos 
conteúdos das disciplinas do semestre em vigor. 

As regras e orientações detalhadas serão entregues junto aos temas objetos de estudo 
e a nota derivada comporá 30% da nota final, em todas as disciplinas supracitadas. 

A participação é obrigatória para todos os estudantes matriculados em pelo menos 
uma das disciplinas do 6º semestre do Curso de Nutrição. Mesmo já tendo realizado o PNI em 
outro momento, sempre que vinculado a uma ou mais disciplinas do 6º semestre, deverá 
participar novamente do Projeto. Os estudantes que farão o PNI receberão certificado de 
apresentação de Trabalho. 

O estudante que não participar efetivamente nas atividades desenvolvidas pelo seu 
grupo de trabalho será desligado do Projeto e não poderá realizar a apresentação final, tendo 
consequente anulação da nota. 

Cada grupo deverá produzir: 

1. Trabalho escrito em forma de artigo científico (segundo modelo proposto no site da 
biblioteca da UCB) – o mesmo deverá ser entregue 1 semana antes da apresentação; e 

2. Um documentário referente ao tema proposto, dentro do documentário poderá ter 
um vídeo aula explicativa, caso seja necessária para esclarecer o tema, mas não 
poderá ser exclusivamente um vídeo aula. 

 
 

Como encontrar o Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos/Artigos Científicos: 
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NO DIA DA APRESENTAÇÃO 
  
Na data da apresentação TODOS os grupos deverão chegar às 7h30 no auditório com as 
apresentações no pen drive, os arquivos deverão ser transferidos para área de trabalho do 
computador do auditório. Após esta etapa será realizado o sorteio para determinar qual será o 
primeiro grupo a apresentar, ao término do primeiro grupo será sorteado o segundo e assim 
será feito até o último grupo. 
 
Cada grupo deverá entregar impresso, com capa, duas cópias do artigo científico produzido 
para banca examinadora, composta pelos professores do 6º semestre (5 professores). 
  
Itens que serão avaliados no material audiovisual (devem fazer parte do material 
áudio/visual produzido- videoaula ou documentário): 
  

1. Coerência das respostas aos questionamentos sugeridos. 
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2. Aprofundamento da temática. 
3. Literatura científica. 
4. Recursos audiovisuais. 
5. Tempo (de 5 até 10 minutos). 
6. Postura ética. 

  
*Obs.: os estudantes devem sempre que possível trazer estudos recentes e relevantes para 
justificar suas afirmações e recomendações. 
  
Regras para apresentação oral do material produzido: 
  

1. Tempo de apresentação da videoaula ou documentário: de 5 até 10 minutos. 
2. Tempo para discussão dos casos pela banca e pelos estudantes ouvintes: 15 

minutos. 
3. Todos os integrantes devem, OBRIGATORIAMENTE, devem estar presentes 

para responder os questionamentos da banca. 
4. Ordem de apresentação dentro do grupo será sorteio, ou seja, o estudante só 

saberá a parte do trabalho que apresentará no momento da apresentação. 
5. A ordem de apresentação dos grupos será realizada na data da apresentação 

por sorteio, após a apresentação de cada grupo o próximo será sorteado. 
6. Caso o estudante não esteja presente na apresentação do seu grupo não 

receberá nota de apresentação. 
7. O início das apresentações será às 8h. 
8. Todos os estudantes envolvidos devem assistir às apresentações dos outros 

grupos. 
9. Após as apresentações (no mesmo dia, impreterivelmente), todos os 

estudantes envolvidos avaliarão os componentes do próprio grupo por meio 
eletrônico, que será divulgado na data das apresentações. 

 

METODOLOGIA: 
 

Cada grupo deverá enviar, obrigatoriamente, ao e-mail da Coordenação: 
coordenacaonutricaoucb@gmail.com até às 24h do dia XX/XX, o vídeo produzido. O artigo 
científico produzido deve ser entregue dia 21/05 para o professor tutor. 

No envio do e-mail cada grupo deve nomear seu arquivo com número do grupo e tema 
estudado. Ex: Grupo.01. Nome do tema 
 
Avaliação do seminário do PNI 
 
 Os itens avaliados para compor a nota do PNI serão:  
 

 Apresentação oral e visual (documentário ou videoaula);  
 Qualidade visual. 
 Qualidade acústica. 
 Conteúdo. 
 Participação de todos os integrantes do grupo (todos devem aparecer nas 

imagens). 
 Originalidade. 

 Cumprimento do prazo para o entrega do artigo científico. 
 Resposta às arguições da banca examinadora. 
 Artigo científico. 

mailto:coordenacaonutricaoucb@gmail.com
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O peso da avaliação na nota do semestre 
 
 A nota derivada do PNI deverá ser considerada por todas as disciplinas no projeto, logo 
o plano de ensino deve considerar a pontuação de 3,0 (30%) na nota final do semestre. A nota 
será composta por: 
 
Detalhamento sobre a pontuação:  
 

 25% referente ao artigo científico produzido. 
 40% sobre os quesitos técnicos de uma apresentação acadêmica, como domínio sobre 

o conteúdo, relevância da bibliografia utilizada, capacidade de argumentação, e 
quesitos técnicos de disciplinas específicas (artigo científico). 

 25% sobre a pontuação individual do TUTOR observação dos encontros realizados ao 
longo do semestre (referente à participação individual de cada estudante no seu 
grupo). 

 10% sobre a avaliação individual (da autoavaliação dos estudantes entre os integrantes 
do grupo, no meio e no final do semestre). 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
 O colegiado de Nutrição espera que a experiência promovida pelo PNI possa trazer 
maior maturidade e senso de profissionalismo entre os discentes participantes do projeto, 
devolvendo à sociedade profissionais mais comprometidos com a sua responsabilidade sobre a 
saúde humana e os valores éticos exigidos nesse processo. 
 

Regras para estudantes matriculados em disciplinas do 5º e 6º semestres do Curso de Nutrição 
no mesmo período: 

O estudante realizará apenas um PNI por semestre, a nota do PNI será atribuída para todas as 
disciplinas do 5º e 6º semestres que o estudante estiver matriculado naquele período do ano. 

A escolha do PNI que o estudante realizará (5º ou do 6º semestre) obedecerá aos 
seguintes critérios: 

 Número de créditos de cada semestre – o semestre que o estudante tiver o maior número 
de créditos será o escolhido. 

 
 Em casos onde exista o mesmo número de créditos para 5º e 6º semestres o estudante 

realizará o PNI no semestre que estiver matriculado oficialmente. 
 
Salienta-se que o estudante poderá realizar o PNI diversas vezes ao longo do Curso, porém não 
precisará realizar 2 (dois) PNIs ao mesmo tempo. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este manual tem por objetivo regulamentar o Estágio em Unidades de Alimentação 

e Nutrição (UANs), da Universidade Católica de Brasília (UCB) e contém a sistemática de 

procedimentos que envolve esta atividade. A prática profissional do Bacharel em Nutrição, 

além dos créditos teóricos obrigatórios, requer a sua capacitação para atuar como gestores em 

UANs. Sendo assim, no último semestre, é obrigatório ao estudante cursar o estágio nesta área 

de atuação específica, visando aprimorar suas habilidades no desempenho profissional, bem 

como a integração Universidade/Empresa/Comunidade. 

2. ESTÁGIO CURRICULAR NO CURSO DE NUTRIÇÃO 

Conceito 

O estágio supervisionado curricular é um momento primordial na graduação, 

permitindo ao estudante o contato com a profissão de nutricionista, além de inseri-lo em 

situações práticas de ordem técnica, científica e sociocultural fazendo, desta forma, a 

integração da aprendizagem teórica com o contexto profissional, em consonância com o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Os estágios obrigatórios do Curso de Nutrição da UCB encontram-se estruturados 

nos dois últimos semestres, com um total de 32 créditos, que compreendem 640 horas. A 

aprendizagem teórico-prática e a atuação assistida durante o estágio integram o ensino, a 

pesquisa e a extensão. São formados por quatro ciclos denominados: Estágio Supervisionado 

em Nutrição em Saúde Coletiva, em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico (NAEF), em Unidades 

de Alimentação e Nutrição, em Nutrição Clínica e em Nutrição Clínica Funcional. 

Objetivos 

O componente curricular Estágio em Unidades de Alimentação e Nutrição tem 

como objetivos principais: a) aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos vivenciados no 

universo acadêmico; b) qualificar o estudante a atuar como nutricionista, na produção, 

planejamento, gerência e supervisão de UANs e áreas afins, amparados em princípios éticos e 

legais; c) desenvolver habilidades para tomadas de decisões com condutas apropriadas ao 

enfrentamento das questões cotidianas em UANs; d) desenvolver a comunicação verbal e não 

verbal no trato com colaboradores, comensais e empresa; e) fornecer subsídios, ao formando, 

para o ingresso no mercado de trabalho. 
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3. NORMAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DE UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

A Gestão de UANs consiste em um campo interdisciplinar, promovendo a 

integração do estudante com a administração de negócios, projetos empreendedores na área, 

segurança alimentar e campanhas educativas para a promoção de alimentação saudável e 

melhor qualidade de vida para a coletividade assistida.  

O Estágio em UANs é desenvolvido em 150 horas, sob a supervisão de um docente 

da UCB e de um preceptor de estágio, nutricionista responsável pela entidade conveniada. 

3.1. Atribuições do coordenador de estágio 

O coordenador de estágio é designado pela Coordenação do Curso de Nutrição e 

tem a responsabilidade de contatar empresas para estabelecer parcerias com a UCB. É papel 

do coordenador, convocar reunião com estudantes e professores supervisores; elaborar e 

apresentar o Plano de Ensino do componente curricular; organizar as apresentações, incluindo 

providências quanto à: reserva de sala, divulgação de data e horários para estagiários, 

preceptores e professores-supervisores; providenciar termos de compromisso e de 

responsabilidade entre as partes; fazer a distribuição de vagas, entre os estudantes, de acordo 

com a demanda dos locais; estabelecer feedback, sobre as atividades inerentes ao estágio, 

com os nutricionistas preceptores; providenciar documentos para cumprimento de atividades; 

participar do processo de avaliação dos estagiários; manter este Manual atualizado; zelar pelos 

prazos e normas estabelecidos pela Instituição de Ensino Superior (IES).  

Ao final do semestre letivo, o coordenador deverá solicitar, junto à Coordenação 

do Curso, a confecção das declarações de preceptoria de estágio para os nutricionistas 

preceptores/empresas parceiras e providenciar a entrega. 

3.2 Atribuições do professor/supervisor de estágio: 

 

Caberá ao professor-supervisor: executar o plano de ensino do estágio; orientar, 

supervisionar e avaliar as atividades dos estudantes, no cumprimento às habilidades 

requeridas para a prática do estágio supervisionado, segundo possiblidades do local de 

estágio; estar devidamente paramentado, em cumprimento às regras para visitantes em UANs; 

identificar-se com o crachá de professor junto à entidade parceira; estabelecer comunicação 

com os nutricionistas preceptores, para tomada de decisões; dar feedback das atividades dos 
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estagiários ao coordenador; cobrar e registrar a frequência dos estudantes nas atividades de 

estágio; cumprir o cronograma apresentado no Plano de Ensino; comunicar quaisquer 

alterações na condição dos estagiários ao coordenador de estágio; comparecer às reuniões 

convocadas a respeito de estágios supervisionados; preencher atas e diários de classe sob sua 

responsabilidade; incentivar o bom desempenho dos acadêmicos; portar-se de maneira ética 

no exercício de suas atribuições; conscientizar os acadêmicos quanto às condutas adequadas 

no trato com colegas/estudantes, colaboradores, nutricionistas preceptores, gestores e 

clientes; orientar estudantes quanto à paramentação e às atitudes de prevenção a acidentes; 

zelar e colaborar pela manutenção e aperfeiçoamento do campo de estágio; sugerir 

adequações para a otimização e atualização deste Manual. 

3.3 Atribuições estudante do estágio: 

-Conhecer e cumprir as normas contidas neste Manual. 

-Comparecer às reuniões solicitadas pela Coordenação de Estágio. 

-Providenciar documentos para o início das atividades in loco, segundo 

recomendações da IES e da entidade conveniada.  

-Em situações onde ocorrer a modalidade “aproveitamento de estágio”, 

preencher os Termos de Responsabilidade e de Aceite, em três vias (anexos I e II), 

providenciando as assinaturas junto à entidade parceira. Entregar a documentação, 

devidamente preenchida e assinada entre as partes, ao coordenador do estágio para 

deliberação. 

-Providenciar paramentação de acordo com as normas estabelecidas pela 

legislação para atividades em UANs.  

-Respeitar as orientações do professor-supervisor e do nutricionista preceptor no 

tocante às especificidades de cada UAN/campo de estágio. 

-Ser pontual e assíduo, conforme datas limites de início e fim de estágio. 

-Registrar horários de entrada e saída da UAN, sob supervisão do nutricionista 

preceptor. 

-Comunicar quaisquer intercorrências que comprometam as atividades de 

estágio, ao professor-supervisor e ao nutricionista preceptor da UAN. 
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-Apresentar justificativa para atrasos ou faltas, ao professor-supervisor e ao 

nutricionista preceptor da UAN. 

-Cumprir as atribuições do estagiário de Nutrição solicitadas pelo nutricionista 

preceptor, bem como estabelecidas no plano de ensino da disciplina. 

-Esmerar-se no cumprimento das atividades de estágio colaborando para a 

manutenção do vínculo IES/Empresa Conveniada. 

-Colaborar para a manutenção da segurança higiênico sanitária da UAN. 

-Manter sigilo em relação às informações de caráter restrito da UAN, exceto 

quando autorizados. 

-Entregar impresso, para o nutricionista preceptor e para o professor-supervisor, 

relatório das atividades desenvolvidas, segundo modelos propostos pela Coordenação de 

estágio. 

-Comparecer, na data e local estabelecidos pela coordenação de estágio, à UCB, 

para a apresentação oral dos trabalhos. 

 

4. Regulamento do estágio supervisionado e Disposições Gerais 

4.1 Condições dos estagiários para realização do estágio supervisionado: 

-Estar regularmente matriculado no semestre correspondente ao estágio e ter 

cumprido o número de créditos e componentes curriculares que figuram como pré-requisitos 

segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

-Comparecer às reuniões e treinamentos sugeridos pela Coordenação de estágio. 

-Ter providenciado os documentos e paramentação necessários ao início das 

atividades, conforme as normas deste Manual.  

-Apresentar-se à UAN conveniada, nos horários estipulados para o cumprimento 

das atividades da disciplina, devidamente paramentado, segundo a legislação para UANs (calça 

comprida; jaleco branco de mangas longas; proteção para cabelos e sapatos baixos e fechados, 

preferencialmente antiderrapantes). É vetado o uso de adornos, aparelhos celulares, unhas 
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pintadas, barba e bigode, bolsas e acessórios em geral, quando no uso das atribuições de 

estagiário dentro da UAN. 

-Encontrar-se apto, fisicamente, para o emprego das atribuições de estagiários. À 

estagiária gestante/lactante será garantido atendimento diferenciado, obedecendo aos 

critérios estabelecidos na legislação específica, de forma que a mesma possa cumprir as 

atividades práticas referentes ao estágio, dentro da carga horária estabelecida e em horário 

acordado entre entidade parceira e coordenação de estágio. 

 

4.2 Procedimentos para acompanhamento e avaliação 

-A menção final será calculada pela média dos conceitos do preceptor e 

professores da disciplina, estabelecidos critérios de pontualidade, assiduidade, postura 

profissional, desenvoltura, criatividade, relatório escrito, seminário público e demais 

atividades acadêmicas relacionadas à disciplina (Ficha Avaliativa – anexo III). 

-A aprovação do curso está vinculada aos critérios estabelecidos pela IES. 

-O não cumprimento dos prazos e das atividades propostas, incluindo a 

apresentação final/oral de implicará na reprovação do estudante, salvo em concordância entre 

Coordenação de estágio, docente-supervisor e nutricionista preceptor.  

-Condutas éticas inadequadas que comprometam o bom relacionamento entre as 

partes serão avaliadas entre nutricionista preceptor, docente-supervisor e coordenador de 

estágio e poderão interferir na menção final do estagiário com possível reprovação.  

-A divulgação das notas das turmas de estágio obedecerá ao calendário 

acadêmico da UCB. 

4.3 Apreciação do trabalho final de estágio 

O trabalho final de estágio será desenvolvido em duas partes: escrita e oral.  

4.3.1.Trabalho Escrito 

A versão impressa, cujo roteiro encontra-se no anexo IV deste Manual, deverá ser 

entregue no prazo preestabelecido no plano de ensino, em duas vias, sendo uma) para ao 

professor-supervisor e outra para o nutricionista preceptor.  
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 O professor-supervisor avaliará previamente o relatório escrito podendo sugerir 

adequações, antes da entrega da versão final à UAN. 

4.3.2. Seminário público/apresentação oral 

A apresentação oral será realizada na forma de seminário público, sob a 

supervisão do professor-supervisor e do coordenador de estágio.  

Para a apresentação oral serão avaliados: pontualidade; domínio do conteúdo; 

postura ética; fluência e organização da apresentação; resposta às arguições dos professores-

supervisores e coordenador de estágio.  

O modelo de ficha avaliativa para esta etapa encontra-se no anexo V. 

4.4 Alunos na modalidade aproveitamento de estágio  

Trata-se de um recurso o qual o estudante poderá utilizar, se assim desejar, 

quando durante as datas limites de início e término do estágio em UAN estiver desenvolvendo 

estágio extracurricular nesta área de atuação específica. Para tanto deverá estar matriculado 

no Estágio em UANs e vinculado a uma empresa cuja preceptoria in loco seja de um 

profissional nutricionista.  

O recurso de “Aproveitamento de Estágio” não exclui o estudante do 

comparecimento aos encontros presenciais, quando solicitado, bem como do cumprimento de 

atividades inerentes ao conteúdo programático proposto no cronograma de atividades do 

componente curricular. 

O estagiário deverá, sob a supervisão de seu professor/orientador, desenvolver 

trabalho final escrito, bem como a exposição oral em seminário público conforme horários e 

datas estabelecidos pela coordenação de estágio e regras dispostas neste Manual tal qual 

demais estudantes matriculados na disciplina.  

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Em caso de reprovação o estudante deverá matricular-se, novamente, na 

disciplina e cumprir todas as atividades propostas no cronograma de atividades, bem como as 

normas do estágio, segundo os critérios avaliativos dispostos no Plano de Ensino e neste 

Manual.  
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(ANEXO I) 

Termo de Responsabilidade 

Pelo presente instrumento eu, ______________________________________, 

matriculado no Estágio Supervisionado em Unidades de Alimentação e Nutrição, declaro que 

iniciarei as atividades de estágio no dia _________, nesta empresa (nome da Empresa), situada 

na (endereço da Empresa), com previsão de término para ______________.  

Estarei sob supervisão do corpo docente do Curso de Nutrição da UCB, no 

cumprimento do cronograma proposto no Plano de Ensino da disciplina, e terei que 

comparecer à Universidade Católica de Brasília (UCB), em data a combinar, para apresentar as 

atividades desenvolvidas aos professores/supervisores e Coordenação do estágio na área.   

Tenho ciência de que serei avaliado pelo nutricionista/supervisor da Unidade de 

Alimentação e Nutrição, mediante os requisitos estabelecidos pelo Curso de Nutrição, sendo a 

minha aprovação vinculada à menção final (média da nota do supervisor da empresa e dos 

professores da disciplina), igual ou superior a 7,0 (sete), e assiduidade mínima de 75% da carga 

horária do estágio. 

A apresentação oral dos trabalhos realizados no período estipulado pela 

Coordenação de Estágio caracterizará o término do vínculo professor-orientador/aluno, sendo 

facultado à empresa parceira a manutenção ou não do meu estágio em caráter “ 

extracurricular “._____________,_________ de ________________ de _________. 

______________________________   _______________________________ 

             Assinatura do Estudante                                                 Coordenador do Curso de Nutrição 
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(ANEXO II)  

 

Termo de Aceite 

 

 

Pelo presente instrumento, eu, nutricionista _____________________________, 
devidamente inscrito no Órgão de Classe (CRN) sob o número______________, me comprometo a 
supervisionar as atividades curriculares propostas pela disciplina Estágio em Unidades de 
Alimentação e Nutrição, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em 
Nutrição. Para tanto, aceito orientar o aluno______________________________, (matrícula 
____________), no exercício cotidiano de suas atribuições como estagiário e, ao final do semestre, 
avaliar o estudante segundo os critérios e prazos da disciplina (documento em anexo). Declaro 
ainda, estar ciente de que esta supervisão é voluntária, sem qualquer remuneração ou vínculo 
empregatício com a Universidade Católica de Brasília. 

Ao término dos prazos estabelecidos pelo cronograma do Curso de Nutrição/disciplina, 
o estágio poderá prosseguir de forma extracurricular, se a Empresa assim o desejar, e como 
reconhecimento pelos préstimos, a Coordenação de Estágio emitirá um certificado de 
participação/supervisão de estágios na referida área de atuação. 

 

____________,_________ de ________________ de _________. 

 

 

___________________________________  

 _______________________________ Assinatura do Nutricionista/Preceptor                                 

Coordenador do Estágio 
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(ANEXO III) 

 

                                         Avaliação do Estágio Supervisionado 

 

                                                  PRECEPTOR 

 

Prezado colega, esta é a ficha de avaliação do estagiário. Apreciaríamos muito 
receber um parecer sobre o nosso estudante, de modo que possamos avaliá-lo e ver como 
está sendo dirigido o nosso curso. 

ESTAGIÁRIO: 

CURSO: Nutrição 

EMPRESA: 

PERÍODO DO ESTÁGIO: ____/____/____ a ____/____/____. 

PRECEPTOR LOCAL:                                              

PROFESSOR/SUPERVISOR:                    

 

Atribuir uma nota de “zero” a “dez” para cada aspecto avaliado: 

ASPECTOS AVALIADOS Nota (0,0 a 10,0) 

Assiduidade e pontualidade  

Interesse pela aprendizagem  

Qualidade das atividades realizadas  

Criatividade  

Relacionamento pessoal  

Média  
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(ANEXO IV) 

 

 

(CAPA DE RELATÓRIO – MODELO) 

 

 

 

  RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Nome do estagiário (em negrito) 

 

 

 

 

 

Taguatinga – DF 

mês de 20___ 
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(CONTRA CAPA DE RELATÓRIO – MODELO) 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 

Nome do estagiário (em negrito) 

 

 

 

 

 

Prof. Titulação e Nome (orientador) 
Demais professores 
Nutricionista do local (preceptor) 

 

 

Taguatinga – DF 

mês de 20____ 
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CURSO: Nutrição  

DISCIPLINA: Estágio em Unidades de Alimentação e Nutrição  

PERÍODO MINISTRADO: 8º Semestre  

SEMESTRE/ANO:   

PROFESSORES:  

 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO 

 

 

1. Apresentação  
2. Introdução (papel do nutricionista em Unidades de Alimentação e Nutrição) 

 Objetivo Geral (reprodução do descrito no plano de ensino) 
 Objetivos específicos (reprodução do descrito no plano de ensino) 

3. Caracterização da empresa (identificação, número de refeições, padrão dos cardápios, 
histórico...) 
Quadro de funcionários (como são feitos recrutamento e seleção? Qual a 
periodicidade dos treinamentos?) 

Rotina do nutricionista da UAN  

Aspectos físicos (piso, paredes, ventilação, iluminação...) 

Equipamentos (breve introdução sobre equipamentos e elaboração de quadro com os 
equipamentos da UAN, número de equipamentos por setor e capacidade dos 
mesmos). 

Planejamento de cardápios e compras (como é feito? Qual a periodicidade da entrada 
de gêneros?) 

Recepção e estocagem de gêneros (procedimentos para a recepção e estocagem) 

Controle de estoque (como são liberados os insumos? Como é feito o controle?) 

Fator de correção de preparações (importância da pesquisa e relato se existe este 
procedimento na UAN) 

Pré-preparo (vegetais; carnes; sobremesas...) 

Cocção (processos de cocção) 

Distribuição 

Controle de sobras e restos  
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Destino do lixo (como é a coleta? Existe câmara específica? Existe procedimento 
escrito para a retirada de produtos impróprios para consumo?) 

4. Atividades realizadas (rotina do estagiário + atividades extras) 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (descrever um fluxo) 

Proposta de cardápio para cinco dias, de acordo com o padrão da UAN – com ficha 
técnica para macronutrientes, modo de preparo e custo das preparações. 
Importante!!! Utilizar quantidades per capita. 

5. Campanha de Educação Nutricional (Nome da campanha, justificativa da escolha do tema, 
metodologia, breve revisão da literatura). A campanha constará no apêndice. 

6. Conclusão do estágio 

7. Bibliografia 

APÊNDICES 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

Fonte: Times New Roman 12 

Espaçamento: 1,5  

Número máximo de páginas: 20 (sem anexos e apêndices) 
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CURSO: Nutrição  

DISCIPLINA: Estágio em Unidades de Alimentação e Nutrição  

PERÍODO MINISTRADO: 8º Semestre  

SEMESTRE/ANO:   

PROFESSORES:  

 

(APROVEITAMENTO) 

  

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO – APROVEITAMENTO 

1. Apresentação do trabalho (justificativa) 

2. Objetivos (inserir os objetivos que estão no Plano de Ensino da Disciplina) 

3. Apresentação da Empresa (Nome; razão social; natureza da atividade/tipos de 

serviços oferecidos; horário de funcionamento; endereço e nome do 

responsável técnico) – breve histórico 

4. Organograma da Empresa 

5. Quadro de funcionários – fazer breve introdução sobre recursos humanos em 

UANs (anexar um quadro estipulando número de funcionários por função). 

6. Atividades desenvolvidas pelo estagiário (rotina) 

7. Programa de treinamento – objetivos e justificativa para o tema abordado 

(colocar o treinamento em anexo) 

8. Desenvolvimento de projeto específico (ex. avaliação nutricional de 

funcionários; confecção de fichas técnicas e receituário padrão). 

9. Sugestão de cardápio que atenda ao perfil da clientela (1 semana) – fazer breve 

introdução do exercício profissional do nutricionista na confecção e supervisão 

de cardápios (anexar cardápio proposto) 

10. Conclusão do estágio  

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Fonte: Times New Roman 12 

Espaçamento: 1,5  

Número máximo de páginas: 20 (sem anexos e apêndices) 

Capa e contracapa segundo modelo disponibilizado pela Coordenação de Estágio 
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          (ANEXO V) 

 

                 FICHA DE AVALIAÇÃO 

  

                                                             Apresentação oral 

NOME DO ESTAGIÁRIO: 

PROFESSOR/AVALIADOR:  

DATA DA APRESENTAÇÃO:  

 

Atribuir uma nota de “zero” a “dez” para cada aspecto avaliado: 

 

ASPECTOS AVALIADOS Nota (0,0 a 10,0) 

Pontualidade  

Domínio de conteúdo   

Fluência e organização  

Postura ética  

Resposta às arguições do (s) professor (es)  

Média  
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1. APRESENTAÇÃO 

Este manual tem por objetivo regulamentar o Estágio Supervisionado de 

Nutrição Aplicada ao Exercício Físico da Universidade Católica de Brasília. O estágio 

supervisionado curricular obrigatório é um momento primordial na graduação, permitindo ao 

aluno o contato mais de perto com a profissão que escolheu, além de inseri-lo em situações 

práticas de ordem técnica, científica, sociocultural, além de fazer integração da aprendizagem 

teórica com o contexto profissional. 

Ao campo de estágio, essa prática oferece a possibilidade de acolher pessoas com 

novas técnicas e ideias, assim como a integração entre a universidade, empresa e comunidade.  

Este manual tem por objetivo apoiar a realização do estágio. Contém a sistemática de 

procedimentos que envolvem a atividade como um todo. Ademais esclarece o papel de cada 

um no processo, à luz das diretrizes internas e da legislação. 

A prática profissional do profissional nutricionista, além dos créditos teóricos 

obrigatórios requer a sua capacitação para atuar em academias, clubes e consultórios, desde a 

sua concepção até a execução da parte prática. 

2. ESTÁGIO CURRICULAR NO CURSO DE NUTRIÇÃO 

Conceito 

O estágio supervisionado curricular é o conjunto das atividades de aprendizagem 

profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situação real de vida 

e trabalho de seu meio, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. 

O estágio de Nutrição Aplicada ao Exercício Físico, como procedimento didático-

pedagógico, é atividade de competência da instituição de ensino, oferecendo oportunidades 

em nível de campos de estágio, além de colaborar no processo educativo. 

No âmbito desta Instituição de ensino, é chamado estágio supervisionado curricular o 

previsto nas grades curriculares de cada curso, como disciplina obrigatória para a obtenção do 

grau acadêmico. 

O estágio em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico da UCB deverá ser realizado no 

sétimo semestre. Esta disciplina visa trabalhar ao estudante a parte prática da disciplina 



Projeto Pedagógico de Curso 

66 
 

Nutrição Aplicada ao Exercício Físico. Portanto, todo estudante do curso de Nutrição da UCB 

terá que cursar o estágio de Nutrição Aplicada ao Exercício Físico (8 créditos, 160 horas). 

Objetivos 

A disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico tem como 

objetivos principais: 

1. Desenvolvimento de competências e habilidades do Bacharel na aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica, traduzindo-os de forma 

concreta na execução de um projeto específico de sua área. 

2. Contribuir para a capacitação do formando para o ingresso no mercado de trabalho. 

3. Integrar as áreas da Nutrição com ênfase na atividade física e no esporte. 

4. Participar de abordagens nutricionais integradas às demais áreas da saúde para 

melhor entendimento da atuação do nutricionista. 

 

3. NORMAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO 

FÍSICO 

O Estágio Supervisionado em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico será desenvolvido 

sob a coordenação e supervisão de um professor, docente da UCB.  

3.1 – Atribuições do Supervisor 

O professor deverá supervisionar o seu aluno ao longo de todo o semestre e se 

responsabilizar pelo cumprimento dos prazos e normas estabelecidos no Manual do Estágio ou 

pela Coordenação de Estágio, inclusive, esclarecendo os pontos principais contidos no Manual.  

O supervisor deverá: supervisionar o estudante no atendimento dos atletas na Clínica-

Escola da Nutrição – CENUT da UCB além de sanar as dúvidas e corrigir as dietas que deverão 

ser elaboradas por esses estudantes.  

3.2 – Atribuições do coordenador de Estágio Supervisionado em Nutrição Aplicada ao 

Exercício Físico 

O Estágio Supervisionado em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico terá um 

coordenador que será designado pelo diretor do Curso e terá a responsabilidade de zelar pelo 

cumprimento e aperfeiçoamento das presentes normas.  
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O coordenador do estágio deverá também acompanhar cada uma das etapas do 

trabalho junto aos alunos e supervisores por meio de reuniões e recebimento de documentos 

de atividades realizadas.  

É tarefa do coordenador fazer convênios e parcerias com outras instituições para a 

melhoria do estágio. 

3.3 – Atribuições do Estudante de Estágio 

O estudante deverá no cumprimento de deveres no transcurso do estágio 

supervisionado estar com uniforme adequado, ter pontualidade, assiduidade, iniciativa e senso 

crítico. 

Na capacidade profissional este estudante deve ter habilidade de aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos, e também do instrumental necessário para realização do 

atendimento prestado. Além disso, postura profissional e ética (habilidade de relacionarem-se 

com os colegas, pacientes e docentes). 

O estudante ainda, no decorrer do estágio, deve ter as seguintes condutas: 

- Aplicação dos protocolos clínicos diariamente; 

- Avaliações nutricionais e antropométricas toda vez que se fizer necessário. 

- Elaborar prescrições dietéticas fazendo adequação das prescrições às necessidades clínico-

nutricionais e antropométricas dos pacientes, fármacos/suplementos nutricionais já em usos - 

se ocorrer -, bem como dos exercícios físicos/esportes praticados, fase do treinamento que 

está inserido, condições culturais, socioeconômicas e de hábitos alimentares. 

- Elaborar um plano alimentar aplicado ao exercício físico e ao esporte de alto rendimento com 

descrição das metas a serem alcançadas pelo paciente com base nos objetivos imediatos, de 

médio e longo prazo desejado. 

- Trabalhar intervenções por meio de suplementação nutricional/recursos ergogênicos. 

- Ofertar uma lista de substituições considerando tanto os alimentos, e também de suplementos 

nutricionais, constantes na prescrição básica. 

- Ofertar prescrições para situações específicas com orientações para o atleta quando em 

situações de pré-competição, competição e pós-competição. Em especial, a utilização de 

suplementos para manutenção do equilíbrio do estado geral de saúde do indivíduo durante 

situações competitivas de grande impacto fisiológico. 
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- Ter coerência assistencial por meio da capacidade de articular o atendimento prestado 

(primeiras consultas, reavaliações periódicas e prescrições) em torno plano alimentar aplicado 

ao exercício físico e ao esporte de alto rendimento traçado a partir do primeiro contato com o 

paciente. 

4 – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO APLICADA AO 

EXERCÍCIO FÍSICO 

4.1 - Ementa 

 160 horas/8 créditos - Obrigatória /7o Semestre. 

 Acompanhamento ambulatorial de atletas e esportistas. Planejamento alimentar e 

nutricional para treinamento, competição e recuperação. Recursos ergogênicos nutricionais. 

Análise da Composição corporal.  

Pré-requisito: Nutrição Aplicada à Atividade Física e Ética e Legislação Profissional 

4.2 Critérios de Avaliação: 

O estudante será avaliado através da Apresentação do Estudo de caso Final (AC) e da sua 

participação e dedicação na Rotina de Estágio (RE) 

Apresentação do Estudo de Caso Final (AC): 

Uma dupla de estagiários (previamente definida desde o início das atividades curriculares) 

produzirá um trabalho final que terá como objeto central: a descrição de um caso clínico-

nutricional aplicado ao exercício físico e ao esporte de alto rendimento, por meio do 

acompanhamento de um mesmo paciente no transcurso do semestre letivo. E fará uma 

exposição oral, com apoio de recursos audiovisuais, do mesmo teor e conteúdo do material 

teórico elaborado (que deverá ser entregue ao docente supervisor sete dias antes da 

apresentação). Pontuação máxima: 5,0 pontos. 

Rotina de Estágio (RE): 

- Cumprimento de deveres no transcurso do estágio supervisionado (utilização de uniforme 

adequado, pontualidade, assiduidade, iniciativa e senso crítico). 

- Capacidade profissional (habilidade de aplicação prática dos conhecimentos teóricos, e também 

do instrumental necessário para realização do atendimento prestado). 

- Postura profissional e ética (habilidade de relacionarem-se com os colegas, pacientes e 

docentes). 
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- Condutas adotadas: 

- Aplicação dos protocolos clínicos. 

- Avaliações nutricionais e antropométricas. 

- Prescrições dietéticas: adequação das prescrições às necessidades clínico-nutricionais e 

antropométricas dos pacientes, fármaco/suplemento nutricional em uso - se ocorrer -, bem 

como dos exercícios físicos/esportes praticados, fase do treinamento que está inserido, 

condições culturais, socioeconômicas e de hábitos alimentares. 

- Plano alimentar aplicado ao exercício físico e ao esporte de alto rendimento: descrição das 

metas a serem alcançadas pelo paciente com base nos objetivos imediatos, de médio e longo 

prazo desejado. 

- Intervenções por meio de suplementação nutricional/recursos ergogênicos. 

- Oferta de lista de substituições considerando tanto os alimentos, e também os suplementos 

nutricionais, constantes na prescrição básica. 

- Qualidade das informações contidas nas fichas de evolução. 

- Oferta de prescrições para situações específicas: orientações para o atleta quando em situações 

de pré-competição, competição e pós-competição. Em especial, a utilização de suplementos 

para manutenção do equilíbrio do estado geral de saúde do indivíduo durante situações 

competitivas de grande impacto biofisiológico. 

- Coerência assistencial: capacidade de articular o atendimento prestado (primeiras consultas, 

reavaliações totais – que poderão ocorrer mensal, bimensal e trimestralmente -, prescrições) 

em torno do Planejamento Nutricional Aplicado ao Exercício Físico e ao Esporte de Alto 

Rendimento traçado a partir do primeiro contato com o paciente. 

- Adequação dos objetivos esperados X alcançados. 

Pontuação máxima: 5,0 pontos. 

 A média final será a soma de AC +RE 

Média Final = AC + RE 

               

A aprovação na disciplina está vinculada à obtenção de média final igual ou superior a 7,0 

pontos, conforme as normas vigentes nesta Instituição de Ensino. 



Projeto Pedagógico de Curso 

70 
 

5 – ANEXOS 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO FÍSICO 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

1. DADOS PESSOAIS DO(A) ALUNO(A): 

Nome:_________________________________________________________ 

MatrÍcula_______________________________________________________ 

R.G.:___________________________________CPF:____________________ 

End.residencial: Rua/Av____________________________________________ 

____________________________Bairro:_____________________________ 

Nº_______CEP:______________Fone:____________Celular:____________ 

Cidade:_____________________________________________Est.:________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

Brasília, _____ de _________________ de _______. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Estagiário(a) 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO FÍSICO 

ANEXO 2 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

 

Registro de Atividade e Frequência do Aluno de Estágio 

Identificação do estagiário 

Nome:     

Matrícula: Semestre letivo: 

Orientador: 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NÚMERO 

HORAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                       Total de Horas: 

OBSERVAÇÕES ORIENTADOR: 

 

 

 

ASSINATURAS 

Orientador:          Aluno: 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este manual tem por objetivo regulamentar o Estágio Supervisionado de Nutrição em 

Saúde Coletiva da Universidade Católica de Brasília. O estágio supervisionado curricular 

obrigatório é um momento primordial na graduação, permitindo ao aluno o contato mais de 

perto com a profissão que escolheu, além de inseri-lo em situações práticas de ordem técnica, 

científica e sociocultural, além de fazer integração da aprendizagem teórica com o contexto 

profissional. Ao campo de estágio, essa prática oferece a possibilidade de acolher pessoas com 

novas técnicas e ideias, assim como a integração Universidade/Empresa/Comunidade. À 

instituição de ensino, entre outros, serve como parâmetro de avaliação do currículo 

ministrado.  

Este Manual tem por objetivo apoiar a realização do estágio. Contém a sistemática de 

procedimentos que envolvem a atividade como um todo. Ademais esclarece o papel de cada 

um no processo, à luz das diretrizes internas e da legislação federal.  

A prática profissional do profissional nutricionista, além dos créditos teóricos 

obrigatórios requer a sua capacitação para atuar em projetos de natureza coletiva e 

populacional, desde a sua concepção até a execução da parte prática.  

2. ESTÁGIO CURRICULAR DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NO CURSO DE NUTRIÇÃO 

Conceito 

O estágio supervisionado curricular é o conjunto das atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situação real 

de vida e trabalho de seu meio, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.  

O estágio de Nutrição em Saúde Coletiva, como procedimento didático - pedagógico, é 

atividade de competência da instituição de ensino, oferecendo oportunidades em nível de 

campos de estágio, além de colaborar no processo educativo.  

No âmbito desta Instituição de ensino, é chamado estágio supervisionado curricular o 

previsto nas grades curriculares de cada curso, como disciplina obrigatória para a obtenção do 

grau acadêmico. 

Objetivos 

A disciplina Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva tem dois objetivos principais: 
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➢ Favorecer o desenvolvimento das habilidades profissionais necessárias ao Bacharel em 

Nutrição. 

➢ Aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos em qualquer um dos seguimentos da 

área de Nutrição. 

➢ Aplicar o aprendizado teórico adquirido durante a formação acadêmica, por meio da 
realização de atividades práticas pertinentes à atuação do nutricionista na área de 
Saúde Coletiva 

 
➢ Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem vivenciados no universo 

acadêmico. 

➢ Estimular a capacidade de análise e criatividade dentro de seu campo de atuação, 

tendo em vista a adequação às exigências do mercado de trabalho. 

➢ Contribuir para a capacitação do formando para o ingresso no mercado de trabalho. 

➢ Integrar as áreas da nutrição na vivência da saúde coletiva 

➢ Realizar atendimento à população nas diversas fases do curso da vida. 

➢ Reconhecer o processo de transição alimentar e nutricional e reconhecer seus indícios 

em estudos populacionais brasileiros. 

➢ Identificar as questões relacionadas com distúrbios nutricionais específicos. 

➢ Reconhecer a participação da Nutrição na epidemiologia das doenças crônicas não 

transmissíveis. 

➢ Discutir criticamente ações necessárias à promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

principalmente em grupos populacionais específicos. 

 

3. NORMAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 

Apresentação 

O Estágio Supervisionado em saúde coletiva será desenvolvido sob a supervisão de um 

professor-orientador (Doutor ou Mestre), docente da UCB e tem 160 horas de carga horária.  

O estágio de saúde coletiva é realizado em duas etapas; uma delas na Clínica-Escola de 

Nutrição nas dependências da Universidade e a outra em instituição parceira que tenha 

caráter de assistência social coletiva e que possua um nutricionista preceptor em tempo 

integral enquanto houver a permanência do estagiário.  
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A saúde coletiva consiste em um campo interdisciplinar em que as necessidades sociais 

em saúde é o seu objeto de estudo. Nessa área de estágio o estudante deverá estar apto a 

desenvolver ações no campo da saúde coletiva.  

O objetivo do estágio em Nutrição em Saúde Pública é a formação do profissional 

nutricionista que tenha sua atenção voltada para a coletividade baseando-se em pesquisas que 

esclareçam o perfil de saúde da comunidade de sua área de abrangência. A partir destes 

resultados, os alunos têm subsídios para planejar, coordenar, executar e avaliar ações que 

promovam a prevenção de saúde em diferentes níveis, tais como: avaliação nutricional da 

comunidade, orientação alimentar individual e grupal, educação nutricional para coletividades, 

inquéritos alimentares, implantação e avaliação permanente do SISVAN (Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional) da localidade, avaliação de crianças da rede pública de ensino, 

treinamento de cantineiras, implantação de cantinas saudáveis nas escolas, cálculo do valor 

nutricional oferecido pela merenda escolar, orientações aos pais, horta na escola, entre 

outros. 

3.1 Ações a serem realizadas pelos estudantes: 

➢ Compreender a atuação do Nutricionista na prática de Nutrição Social. 

➢ Elaborar levantamento epidemiológico na comunidade atendida. 

➢ Proceder à avaliação nutricional da clientela atendida nos centros de saúde.  

➢ Manter ou recuperar o estado nutricional dos pacientes atendidos.  

➢ Prescrever dietas individualizadas aos pacientes atendidos no ambulatório.  

➢ Planejar e executar treinamentos sobre avaliação antropométrica.  

➢ Ministrar palestras educativas para os diferentes grupos atendidos nos centros de 

saúde e outras instituições públicas e particulares parceiras do estágio.  

➢ Elaborar relatório estatístico com críticas e sugestões.  

➢ Diagnóstico Epidemiológico da Comunidade em que está sendo atendida pelos alunos 

e profissionais responsáveis pelo estágio.   

➢ Realização de relatórios estatísticos, avaliações nutricionais, atendimentos 

ambulatoriais e dietas Individualizadas. 

➢ Realização de Educação Nutricional e Elaboração de Material Educativo.  

➢ Estudo de caso de Pacientes atendidos nos diversos setores de realização do estágio. 

➢ Participação em Feiras de Saúde promovidas pela SES/DF e demais solicitações.  

➢ Outras ações de acordo com as necessidades locais. 

➢ Elaboração de Relatório Final. 
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3.2 – Atribuições do coordenador de estágio 

Para coordenar o trabalho dos preceptores ter-se-á um coordenador de estágio. Suas 

funções serão: 

➢ Responsabilidade pelo planejamento, controle e avaliação dos Estágios. 

➢ Responsabilidade pelo feedback sobre as disciplinas de conhecimento referidas nas 

atividades práticas de Estágios, à respectiva Coordenação do Curso. 

➢ Favorecer a troca de informações entre os preceptores de estágio em relação aos 

respectivos grupos de estudantes.  

➢ Assegura-se, em conjunto com preceptores de estágio, averiguar e certificar as 

condições referidas (matrícula, frequência, pré-requisitos) dos estudantes para o 

cumprimento dos Estágios Curriculares. 

➢ Orientar o Corpo Docente e Discente sobre o planejamento e a estruturação dos 

estágios. 

➢ Promover reuniões de planejamento e avaliação. 

➢ Informar, à Coordenação do Curso, a programação semestral dos estágios, bem como 

a carga horária desenvolvida pelos preceptores acadêmicos. 

 

3.3 Obrigações do professor /preceptor do estágio: 

Caberá ao preceptor acadêmico:  

➢ Executar o plano de ensino do estágio.  

➢ Supervisionar o local dos estudantes. 

➢ Estar devidamente uniformizado segundo padrões estabelecidos e com o crachá de 

professor. 

➢ Realizar o feedback das atividades e/ou procedimentos desenvolvidos pelos 

estudantes junto aos clientes, pacientes e/ou parceiros.  

➢ Analisar as atividades desenvolvidas, pelos estudantes, de forma contínua, orientando-

os quando necessário e exigindo as habilidades requeridas para a prática do estágio 

supervisionado.  

➢ Controlar e registrar a frequência (assiduidade/praticidade) dos estudantes nas 

atividades de estágio.  

➢ Cumprir rigorosamente o cronograma apresentado pela Coordenação de Estágio.  
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➢ Comunicar quaisquer alterações na condição dos estudantes estagiários ao 

coordenador de Estágio. 

➢ Realizar a avaliação final dos estudantes estagiários e das atividades desenvolvidas. 

➢ Comparecer às reuniões convocadas a respeito de estágios supervisionados.  

➢ Preencher atas e diários de classe dos estágios supervisionados. 

➢ Incentivar o bom desempenho dos acadêmicos, bem como contribuir para sua melhor 

qualificação, segundo os objetivos propostos. 

➢ Colaborar para manter um ambiente agradável e ético, com equipes multiprofissionais 

e demais funcionários dos locais de estágios de cada Instituição.  

➢ Conscientizar os acadêmicos quanto à prevenção de acidentes.  

➢ Zelar e colaborar pela manutenção e aperfeiçoamento do campo de estágio. 

 

3.4 – Atribuições do Estudante de Estágio 

➢ Conhecer e cumprir as normas contidas no Manual de Estágio Supervisionado do 

Curso. 

➢ Cumprir as orientações do supervisor e coordenador no tocante às exigências das 

Instituições – Campos de Estágio. 

➢ Cumprir o horário e a frequência estabelecidos pelo Curso e Instituições – Campos de 

Estágio. 

➢ Usar uniforme condizente com o campo de estágio. 

➢ Entregar e apresentar na data prevista no cronograma, o relatório das atividades 

desenvolvidas durante o período em cada campo de estágio. 

➢ Manter uma postura ética no local de estágio, respeitando as normas e regulamentos 

da Instituição – Campo de Estágio, contribuindo para a manutenção da harmonia e 

cordialidade entre a Universidade Católica e as Instituições conveniadas. 

➢ Manter atualizados os conhecimentos técnicos da área em atuação para agilizar e 

otimizar o desenvolvimento das atividades do estágio. 

➢ Respeitar e manter sigilo em relação às informações de caráter restrito da Instituição, 

exceto quando expressamente autorizados. 

➢ Respeitar os prazos e datas comprometidas com os pacientes e indivíduos que por 

ventura sejam atendidos durante o estágio. 

➢ Cumprir o termo de compromisso de estágio, assinado no início do estágio. 
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4. REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Disposições Gerais 

Condições dos estagiários para realização do estágio Supervisionado: 

➢ Estar matriculado no semestre correspondente do estágio e já ter cumprido todas as 

disciplinas que são pré-requisito para o estágio de saúde coletiva. 

➢ Preencher a ficha de inscrição (ANEXO 1). 

➢ Assinar o termo de compromisso de Estágio. 

➢ Caso seja necessário um período de afastamento do aluno para cumprimento do 

estágio, sem prejuízo das atividades escolares na disciplina, ficará condicionado às 

normas institucionais regimentais relativas à frequência às atividades escolares. 

➢ A frequência no estágio é integral (100%) e registrada em documento próprio (ANEXO 

2). O estagiário não terá abono de faltas. Qualquer intercorrência deverá ser 

previamente discutida com o professor e coordenador do estágio. 

➢ Será garantida à estagiária gestante/lactante atendimento especial, obedecendo aos 

critérios estabelecidos na legislação específica, de forma que a mesma possa cumprir 

as atividades práticas referentes ao Estágio, dentro da carga horária estabelecida e em 

horário acordado entre o supervisor, coordenador de Estágio, estagiária e a 

Coordenação do Curso de Nutrição.  

➢ O uniforme adotado nos campos de estágio atenderá as exigências de cada local. 

Sendo compostos basicamente por roupa branca completa, jaleco branco e sapatos 

fechados brancos.  

➢ O prazo de entrega do Trabalho de Conclusão do Estágio será impreterivelmente de 

acordo com o cronograma do Estágio. 

➢ A avaliação do Rendimento Escolar dos Estágios será realizada pela apreciação dos 

aspectos humanos, éticos e profissionais desenvolvidos pelo estagiário; pela 

verificação das atividades desempenhadas e apresentação do Trabalho de Conclusão 

do Estágio. 

➢ Afastamento para congressos, cursos, seminários e similares poderá ser permitido, 

mediante o parecer favorável do supervisor e o aceite, por parte do estagiário, da 

reposição da carga horária. 

➢ A vaga para estágio será oferecida pela Coordenação dos Cursos. 

➢ Os grupos de alunos para implementação do estágio serão constituídos pelos 

professores e coordenador de estágio.  
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➢ A divulgação das notas das turmas de estágio obedece ao calendário acadêmico da 

UCB. 

 

4.1 Procedimentos para acompanhamento e avaliação 

O aluno, durante o estágio, estará sob a supervisão do docente e deve integrar-se às 

atividades da Instituição em que se encontrar estagiando. Ao final do estágio, o aluno deverá 

apresentar um relatório sobre sua vivência em campo que será encaminhado ao coordenador 

de estágio. 

O aluno estará vinculado a um professor-supervisor do curso de Nutrição da UCB, por 

meio de um sistema de tutoria. Toda e qualquer atividade referente ao estágio deve ser a ele 

comunicada. Cabe ao aluno agendar com o supervisor reuniões semanais de orientação. Em 

hipótese alguma esta responsabilidade será conferida ao professor, que tem a 

responsabilidade de realizar as supervisões periodicamente no caso das atividades realizadas 

fora das dependências da Universidade. Ademais, são competências do professor-supervisor 

prestar toda assistência ao estagiário, incluindo a necessária supervisão para a elaboração dos 

trabalhos determinados, bem como realizar a avaliação do aluno. 

Na Instituição Receptora o aluno contará com a presença de um preceptor de Estágio, 

a quem é diretamente subordinado, devendo acatar suas orientações. São competências do 

preceptor a orientação, acompanhamento e a organização das atividades práticas do 

estagiário, bem como a oferta dos meios necessários à realização dos trabalhos no campo de 

estágio externo 

O estágio interno vivenciado na Clínica-Escola de Nutrição (CENUT) terá pontuação 

final de 5,0 pontos acrescidos de mais 5,0 do estágio externo em Nutrição em Saúde Coletiva. 

Quadro 1: Composição da Nota 

Estágio ambulatorial CENUT  

Anexo 3 -  Ficha de avaliação de perfil 

(Nota 1) 

Valor 5,0 pontos 

Anexo 4 Ficha de avaliação de desempenho (Nota 2) Valor 5,0 pontos 

Anexo 5  Ficha de avaliação de trabalhos escritos e orais. Valor 5,0 pontos 
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(Nota 3) 

Composição da nota CENUT: (nota 1+ nota 2+ nota 3)/3 

Estágio externo 

Nota 

preceptora 

estágio 

Composição da nota: rotina, pontualidade, habilidades, 

conhecimentos, atitudes, ética e comprometimento) 

(Nota 1) 

Valor 2,0 pontos 

Nota da 

apresentação 

parcial  

Avaliado pelo professor-supervisor do estágio (Nota 2) Valor 1,0 ponto 

Nota do 

trabalho final 

Avaliado pelo professor-supervisor do estágio (Nota 3) Valor 2,0 pontos 

Composição da nota estágio externo = nota 1+ nota 2+ nota 3 

Nota final do Estágio de Saúde Coletiva 

NOTA DO CENUT + NOTA DO ESTÁGIO EXTERNO 

 

Menção final < 7,0 o aluno estará automaticamente reprovado.  

 

A rotina desenvolvida semanalmente deverá ser descrita semanalmente. Todos os 

alunos deverão entregar um relatório semanal das atividades desenvolvidas na semana 

anterior. Esse relatório deverá ser feito manuscrito em papel almaço. Cada aluno deverá 

entregar ao final do estágio oito relatórios. Não será recebido nada por e-mail. Todos devem 

entregar pessoalmente os relatórios para o professor durante as apresentações parciais. Os 

relatórios deverão ser vistos e assinados pelos preceptores. Não haverá prorrogação para 

entrega. Há não entrega acarretará penalização de 0,5 pontos por relatório não entregue. 

- Apresentação parcial – O objetivo é aprimorar a conduta de trabalho nos ambientes 

de estágio, corrigir os procedimentos de abordagem e coleta de informações ao longo do 

estágio, melhorando a qualidade do trabalho final. 
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-Trabalho final – O trabalho final pode ser em formato de artigo original com dados 

coletados no local de estágio, ou portfólio contendo apresentação das ações promovidas no 

ambiente de estágio; tais como fotos, vídeos, prints de blogs, fanpage, folder, banner, pôster e 

outros meios de comunicação. Para ambos os tipos de trabalho final devem obedecer às regras 

de formatação, citação e referência da ABNT.   

A avaliação de desempenho do estagiário, a ser realizada pelo supervisor, será 

conforme o preconizado neste Manual (ANEXO 3,4 e 5), considerando os aspectos aplicação de 

conteúdo, habilidades e atitudes, no desempenho do programa, de acordo com o previsto no 

Regimento da UCB. A avaliação do aluno pelo supervisor em cada estágio será contínua e se 

fundamentará: 

Na observação dos aspectos humanos, éticos e profissionais desenvolvidos pelo 

estagiário, obedecendo aos seguintes critérios. 

● Frequência integral ao estágio. 

● Agilidade e interesse no desenvolvimento e execução das atividades 

propostas; organização, iniciativa e criatividade no desenvolvimento 

das atividades. 

● Capacidade de estabelecer comunicação efetiva com os demais 

profissionais que atuam no local de estágio. 

● Postura ética e profissional frente às diversas situações e atividades 

desenvolvidas. 

Na apreciação das atividades desempenhadas pelo estagiário, envolvendo: 

● Capacidade de relacionar teoria-prática. 

● Domínio do conteúdo teórico solicitado para a execução das 

atividades. 

● Argumentação lógica frente à estratégia de solução adotada. 

● Cumprimento de todas as atividades dentro do prazo estabelecido. 

 

A apresentação Oral do Trabalho de Conclusão do Estágio será feita mediante 

discussão das experiências vividas, direcionadas pelo supervisor nos locais de estágio, 

considerando-se: 

● Segurança na exposição; 

● Capacidade de síntese e extrapolação; 
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● Capacidade de argumentação lógica. 

● Senso crítico. 

● Capacidade de contextualização. 

● Domínio do conteúdo teórico. 

● Criatividade na apresentação. 

● Cumprimento do prazo estabelecido. 

● No trabalho final se for identificado plágio será motivo de reprovação 

do estágio.  

● Não serão aceitos trabalhos com títulos feitos anteriormente nas 

unidades por outros estagiários. Não serão aceitos trabalhos de 

revisão.  

Na apreciação do trabalho escrito (Trabalho de Conclusão do Estágio) roteiro em 

anexo, serão considerados os seguintes critérios: 

● Veracidade das informações. 

● Organização. 

● Conteúdo atualizado e abrangente. 

● Clareza. 

● Objetividade. 

● Precisão gramatical. 

Regras Gerais para a Execução do Estágio 

● O estagiário deverá apresentar-se no local de estágio 

adequadamente, respeitando horário e normas do estabelecimento. 

● Cuidar de sua postura e atitudes. 

● Estar bem informado sobre a atualidade. 

● Demonstrar interesse e vontade de aprender. 

● Procurar adquirir boa fluência verbal para articular as ideias de forma 

clara e precisa.  

4.1.1 Das faltas: 

O aluno deverá cumprir integralmente (100%) da carga horária a ele 

designada. Faltas deverão ser justificadas e repostas de acordo com o planejamento do 

professor-supervisor. Os casos de licença médica e licença-maternidade seguirão as 

normas da Faculdade. Diariamente o aluno assinará o horário de entrada e saída, 
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sendo que o preceptor deverá dar seu visto semanal a frequência do aluno. A ausência 

deste visto invalidará o registro de frequência da semana. 

As ausências por motivo de força maior devem ser justificadas por escrito, a 

fim de evitar também a penalização na nota corresponde à avaliação do professor em 

relação à assiduidade. Caso o aluno precise faltar durante o estágio, deve 

imediatamente comunicar tanto o professor-supervisor quanto o preceptor, a fim de 

que não seja penalizado no item responsabilidade.  

 

4.1.2 Observações importantes: 

● Os supervisores dos locais de estágio somente irão 

disponibilizar as avaliações de atitude, habilidades e destrezas após a 

entrega de todos os trabalhos realizados na unidade, pelo estagiário. 

● O estagiário obrigar-se-á a cumprir as condições 

fixadas para o estágio, bem como as normas de trabalho 

estabelecidas para os funcionários da empresa especialmente aquelas 

que resguardam o sigilo e as informações a que tenha acesso, em 

decorrência do estágio. 

● Em caso de recesso, o aluno seguirá o calendário do 

local de estágio. 

● O aluno será supervisionado exclusivamente pelo 

Nutricionista Responsável Técnico do local de estágio. 

● Qualquer inobservância às normas internas de 

procedimento do local de estágio acarretará em reprovação imediata 

do aluno, independentemente das notas previamente obtidas. 

● Dada a natureza do Curso, a carga horária do estágio 

deverá ser cumprida em situações reais de vida e de trabalho 

obedecendo alguns aspectos como pontualidade e assiduidade, 

iniciativa e criatividade no desenvolvimento das atividades do 

estágio, capacidade de autoavaliação e disposição para mudanças, 

postura ética e profissional. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 

ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

1. DADOS PESSOAIS DO(A) ALUNO(A): 

Nome:___________________________________________________________________ 

Matrícula ________________________________________________________________ 

R.G.:___________________________________CPF:_____________________________ 

End.residencial:Rua/Av_____________________________________________________ 

____________________________Bairro:_______________________________________Nº__
_____CEP:_____________________Fone:_____________ Celular:______________ 

Cidade:______________________________________________________Est.:_________ 

E-mail:___________________________________________________________________ 

 

 

Brasília, _____ de _________________ de _______. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Estagiário(a) 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 

ANEXO 2 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

 

Nome do estagiário: ______________________________________ 
Período do estágio: de ___/ ___/____ até ___/___/____ 

Data Horário Assinatura do 
Estagiário 

Assinatura do 
Professor Entrada Saída 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total Número de 
presenças 

 Número de 
faltas 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 

ANEXO 3 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PERFIL  

NOTA 1 – UTILIZADO NO CENUT  

NOME DO ALUNO  

ASPECTOS HUMANOS, ÉTICOS E PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

POSSÍVEIS ATINGIDOS 

1. Apresentação pessoal 0,5  

2. Relacionamento Interpessoal  0,5  

3. Iniciativa 0,5  

4. Criatividade  0,5  

5. Capacidade de aceitar sugestões 0,5  

6. Espírito de cooperação 0,5  

7. Senso de responsabilidade 0,5  

8. Interesse pelo trabalho 0,5  

9. Pontualidade 0,5  

10. Ética profissional 0,5  
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TOTAL 5,0  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 

ANEXO 4 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

NOTA 2 –UTILIZADO NO CENUT  

NOME DO ALUNO  

QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

POSSÍVEIS ATINGIDOS 

Familiaridade com o conteúdo/ adequação e dosagem 

do mesmo 

1,0  

Desenvoltura/ segurança no modo de expressar-se 1,0  

Clareza na exposição de ideias/ adequação e correção da 

linguagem 

0,5  

Habilidade na abordagem da clientela e no manuseio 

dos instrumentos 

1,0  

Raciocínio clínico e diagnóstico e/ ou análise lógica 

sequencial 

0,5  

Conduta terapêutica e/ ou aferição dos resultados 1,0  
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TOTAL 5,0  

 

 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 

ANEXO 5 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS ESCRITOS E ORAIS 

NOTA 3 - UTILIZADO NO CENUT  

NOME DO ALUNO 

TRABALHOS ESCRITOS – DIETAS E MATERIAIS CONFECCIONADOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

POSSÍVEIS ATINGIDOS 

Incentivação, sensibilização para o conteúdo a ser 

apresentado 

0,5  

Domínio do conteúdo: dosagem e adequação do mesmo 1,0  

Adequação dos recursos didáticos 0,5  

Coerência dos objetivos aos conteúdos 0,5  

Objetividade, clareza, segurança e desenvoltura no 

modo de expressar-se 

0,5  

Cumprimento do roteiro estabelecido/ adequação do 

tempo 

0,5  

Organização, lógica e sequência/ coerência linguística 0,75  

Abrangência do conteúdo/ Fundamentação teórica 0,75  
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TOTAL 5,0  

ANEXOS DO ESTÁGIO EXTERNO 

 

 

ANEXO 6 

Roteiro para elaboração do trabalho escrito, encadernado em espiral, com todas as páginas 

assinadas e carimbadas pelos preceptores: 

1. Introdução  

- Buscar bibliografia sobre o estudo. 

- Entre 1 e 2 páginas 

2. Objetivos  

- Geral 

- Específicos 

3. Metodologia  

4. Resultados e Discussão  

- A apresentação dos resultados deve ser em formato de tabelas e/ ou figuras. 

- Discutir e criticar os resultados encontrados nas ações executadas. 

- Discutir resultados de acordo com registros anteriores existentes na unidade e/ ou 

com a bibliografia existente fazendo críticas e sugestões. 

 

5. Conclusões  

 

6. Referências Bibliográficas  

 

7. Anexos: Materiais utilizados no trabalho que não são de sua autoria; Apêndice: 

Materiais utilizados no trabalho que são de sua autoria 

 

A formatação deve seguir os seguintes padrões ABNT: 
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Fonte da Letra – Times New Roman 

Tamanho da Letra – 12 

Espaço entre linhas – 1,5 

Tamanho do papel – A4 

Encadernação – Tipo espiral 

Margens – Esquerda – 3,0 cm 

                   Direita – 2,5cm (Justificado) 

                   Superior – 3,0cm 

                   Inferior – 3,5cm 

O tamanho máximo do trabalho (sem os anexos) é de 12 páginas e o mínimo é de 10. 

Paginação – Inferior centralizada 

Citações bibliográficas no texto, referências bibliográficas e citações de outros autores, colocar 

de acordo com ABNT. 
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ANEXO II 

 

INSTRUÇÃO PARA O RELATÓRIO SEMANAL 

 

● 1 folha de papel almaço – apenas, visto, carimbado e assinado pelo preceptor. 
● Este relatório deverá ser feito manuscrito. 
● O texto deve ter um desenvolvimento lógico em forma de redação – com introdução, 

desenvolvimento, conclusão dos trabalhos desenvolvidos. 
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ANEXO III 

FICHA DE AVALIÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

Professor da disciplina: Guilherme Falcão Mendes 

Nome do estagiário: _____________________________________________________ 

Nome do(a) nutricionista: ________________________________________________ 

Local de estágio: ______________________________________________ 

Data da avaliação: ____/____/____ 

Esta ficha é referente à avaliação do estagiário do curso de Nutrição da UCB, que sua 
instituição está recebendo. Solicitamos um parecer sobre o nosso aluno, de modo que 
possamos avaliar como está sendo dirigido o ensino do nosso curso. Solicitamos que todos os 
itens sejam preenchidos de maneira uniforme e fidedigna no sentido de que possamos obter 
uma boa definição do desempenho do aluno, considerando que esta avaliação representa 
parte da nota do estágio na área de nutrição social. 

Período/Atividade Parcial * Final Média 

1. Responsabilidade    

2. Confecção de tarefas dentro do prazo    

3. Domínio do conteúdo teórico    

4. Interação com preceptores    

5. Interação com funcionários    

6. Interação com clientes    

7. Iniciativa    

8. Pontualidade    

9. Postura ética    

10. Assiduidade    

11. Envolvimento com as atividades    

12. Execução de rotinas da unidade    

DATA    

OBS.: 1- Notas de 0 a 10 
           2- Número de faltas:  

3- Uso correto do uniforme 

MÉDIA FINAL:_____ 
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* A nota parcial deve ser dada quando 50% da carga horária de estágio for atingida, como 
forma de feedback ao aluno. 

Observações:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo (obrigatório) do Preceptor 

 

ANEXO III 

Lista de Frequência: Estágio Supervisionado em Nutrição em Saúde Coletiva 

Nutricionista preceptora: __________________________________________________ 
Professor da disciplina: Guilherme Falcão Mendes      Período: 1º semestre/2017 
Período: ____/____/____ a ____ /____/____ Local de estágio: ____________________ 
Aluno(a): ___________________________________________________CPD: ____ 

Dia Data 
Entrada Saída 

Hora Rubrica da preceptora Hora Rubrica da preceptora 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       
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26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

 
_____________________________________________ 
Assinatura da Nutricionista responsável/CRN (carimbo) 

 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 

Apresentamos o (a) aluno 

(a)___________________________________________________________________________

______________________________________matrícula__________________ devidamente 

apto a prestar o Estágio Supervisionado (curricular) em Nutrição nesta conceituada empresa, 

no período de ____________ a ____________. 

 

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________ 

Professor – Supervisor de Estágio – Nutrição em Saúde Coletiva 
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___________________________________________ 

Caroline Romeiro 

Coordenadora – NUTRIÇÃO/UCB 

 

 

 

ESCOLA DE SAÚDE E MEDICINA 
CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Orientação Estágio 
Supervisionado em Nutrição Clínica 

 

 

 

 

 

 

Taguatinga – DF 

Abril de 2018 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Manual tem por objetivo regulamentar o Estágio Supervisionado em Nutrição 

Clínica do Curso de Nutrição da Universidade Católica de Brasília. A prática profissional do 

Bacharel em Nutrição, além dos créditos teóricos obrigatórios, requer a sua capacitação para 

atuar em unidades de saúde (atendimento secundário e terciário), dentre outras áreas. Sendo 

assim, no último semestre, é obrigatório ao estudante cursar o Estágio Supervisionado em 

Nutrição Clínica que visa aprimorar suas habilidades no desempenho profissional desta área 

específica. 

 

2. ESTÁGIO CURRICULAR NO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

Conceito 

O Estágio é um ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e 

que visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Neste sentido, as 

atividades a serem desenvolvidas no Estágio devem estar de acordo com o Projeto Pedagógico 

do Curso e com a sua proposta formativa. 

O Estágio pode ser obrigatório – quando se caracteriza como componente curricular, 

sendo sua carga horária requisito para integralização do currículo e obtenção do diploma – ou 

não obrigatório – quando desenvolvido como atividade opcional. 

O Estágio obrigatório é o elo entre a aprendizagem teórico-prática e a atuação 

assistida no exercício da profissão, sendo de grande relevância para a formação do 

Nutricionista. Dessa forma, as atividades desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua 

fundamentação teórica sistematizada em atividades teórico-práticas que integram ensino, 

pesquisa e extensão. 

 Um dos desafios da UCB, por meio da concretização do seu Projeto Pedagógico 

Institucional é transpor a centralidade da sala de aula para outras formas de atuação 

pedagógica. Nesse sentido, a implantação dos Estágios, tal qual delineado no Projeto 

Pedagógico do Curso, corresponde a um alinhamento com a proposta da instituição e 

documentos nacionais para a educação. 
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Os Estágios obrigatórios do Curso de Nutrição encontram-se estruturados nos dois 

últimos semestres, com um total de 32 créditos, que correspondem a 640 horas, respeitando 

as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Nutrição. 

 São formados por quatro ciclos denominados: Estágio Supervisionado em Nutrição em 

Saúde Coletiva, em Nutrição Aplicada ao Exercício Físico (NAEF), em Administração de 

Unidades de Alimentação e Nutrição (AUAN) e em Nutrição Clínica. 

A Coordenação de Estágio é composta por um Professor-Coordenador para cada área 

de atuação, cabendo ao mesmo primar pela consolidação do estágio nas unidades conveniadas 

e pela otimização do processo ensino/aprendizagem. Para cada área de estágio há 

Professores-Supervisores, cujo número depende do número de turmas formadas. 

 

Objetivo 

A disciplina Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica tem o objetivo de proporcionar 

ao estudante o contato com a área clínica conduzindo-o à aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o curso. 

 

3. NORMAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

O Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica será desenvolvido sob a supervisão de 

um professor, docente da UCB e de um preceptor de estágio, nutricionista, da Unidade 

Hospitalar (UH) conveniada. Há ainda a figura do coordenador do Estágio. 

 

3.1. Atribuições do Professor-Supervisor 

O Professor-Supervisor do Estágio em Nutrição Clínica deverá acompanhar e orientar 

os estudantes ao longo de todo o período do estágio e se responsabilizar pelo cumprimento 

das atividades, prazos e normas estabelecidos neste Manual ou pela Coordenação de Estágio. 

O Professor-Supervisor deverá, ainda, corrigir todas as atividades realizadas pelos estudantes 

antes da sua apresentação ao Preceptor de Estágio, indicando, sempre que necessário, 

referências bibliográficas para aprofundamento de temas específicos.  

É papel do Professor-Supervisor encaminhar semanalmente à Coordenação de Estágio 

um breve relato sobre o desempenho dos estagiários, principais atividades realizadas nas 

diferentes clínicas de atendimento, dificuldades encontradas, além de atestar as faltas e o não 

cumprimento de deveres por parte do estagiário, conforme estabelecido no Plano de Ensino 

da disciplina, dentre outras informações que achar relevantes. 
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Cabe, ainda, ao Professor-Supervisor realizar com periodicidade semanal as Discussões 

Científicas para estudos de Casos Clínicos. 

Recomenda-se que o Professor-Supervisor tenha currículo com experiência 

comprovada em Nutrição Clínica ou área afim. 

 

3.2. Atribuições do Coordenador de Estágio 

O coordenador de Estágio será designado pelo coordenador do Curso de Nutrição e 

terá a responsabilidade de estruturar as atividades do Estágio nas UHs conveniadas.  

É papel do coordenador do estágio convocar reunião com estudantes e professores- 

supervisores para apresentar o Plano de Ensino da disciplina, fornecer termos de compromisso 

e responsabilidade para assinaturas e os crachás de identificação do estagiário, bem como 

zelar pelo cumprimento das atividades, prazos e normas estabelecidos e pela atualização deste 

Manual. 

O coordenador de Estágio também deverá acompanhar as atividades do Estágio junto 

aos alunos e professores-supervisores in loco ou por meio de reuniões e documentos 

recebidos.  

É responsabilidade do coordenador de Estágio organizar as apresentações e avaliar os 

trabalhos finais do Estágio. A organização inclui a reserva da sala, divulgação da data e horários 

e convite aos professores-supervisores, preceptores de Estágio e comunidade acadêmica para 

participar desta etapa. 

Ao final do semestre letivo, o coordenador deverá encaminhar à Direção do Curso de 

Nutrição a solicitação para confecção das declarações de preceptoria de estágio e providenciar 

a sua entrega. 

 

3.3. Atribuições do Estagiário 

O estagiário deverá demonstrar interesse em cursar a disciplina do Estágio 

Supervisionado em Nutrição Clínica no período de pré-matrícula do semestre que precederá 

sua inserção no estágio, bem como fornecer a documentação necessária ao coordenador de 

Estágio para que a UCB possa realizar o convênio do estagiário com a instituição conveniada. 

Atribuições práticas no cenário do estágio: realizar avaliação nutricional completa; 

prescrição de dietas individualizadas que forneçam os nutrientes necessários para pacientes 

internados nas diversas clínicas da Unidade Hospitalar; análise da composição química das 

dietas prescritas; acompanhamento da evolução clínico-nutricional, incluindo controle da 

ingestão de alimentos pelos pacientes internados; orientação nutricional, visando a alta 
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hospitalar do paciente; acompanhamento das atividades desenvolvidas no Lactário e/ou 

Laboratório de Nutrição Enteral. 

Deverá participar das discussões científicas semanais, com entrega e apresentação de 

caso clínico, além de elaborar um estudo de caso clínico final, em grupo, que será 

desenvolvido ao longo do semestre. 

O estagiário deve ainda assinar o termo de responsabilidade para uso do crachá, termo 

de responsabilidade para uso dos instrumentos de avaliação nutricional fornecidos pela UCB e 

preencher, junto ao preceptor do cenário, relatório de atividades executadas diárias e relatório 

de presença. 

 

3.4 - Instituições 

O Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica poderá ser realizado em UHs, desde que 

sejam cumpridas as normas supracitadas para orientação externa. 

 

4 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA 

4.1 - Ementa 

 Disciplina Obrigatória / 8o Semestre. 

 Prescrição nutricional hospitalar individualizada, avaliação global, elaboração de 

dietas, avaliação da aceitação e da evolução da dieta pelo paciente. Orientações nutricionais 

para as diferentes enfermidades e grupos como indígenas, quilombolas e minorias em geral. 

 

4. 2 –Disposições Gerais  

Para aprovação no Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica o estudante deverá 

participar das discussões científicas semanais, com confecção e apresentação de relatórios, 

além de elaborar, em grupo, um estudo de caso clínico final ao longo do semestre. 

O estudante poderá efetuar matrícula na disciplina ou entrar com processo de pedido 

de proficiência quando comprovar, seis meses ou mais, de experiência na área de interesse. 

 

4.2.1 - ESTUDANTES MATRICULADOS 

 

Avaliação 

A avaliação de desempenho dos estagiários nas UHs corresponde à 60% da nota final, 

20% é referente à apresentação e entrega do estudo de caso clínico final, 10% da participação 
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e entrega dos relatórios das discussões científicas semanais e 10% da realização de 2 

avaliações multidisciplinares em nutrição (AVANUT). 

 

Critérios de Avaliação: 

O desempenho dos estagiários nas UHs é subdivido assim: 

- ITEM I (20%): Cumprimento de deveres (pontualidade, assiduidade, iniciativa e senso 

crítico, além da utilização de uniforme adequado). 

- ITEM II (30%): Capacidade profissional (habilidade de aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos) e atividade científica (avaliação, conduta e orientação nutricionais, 

além de visitas multidisciplinares). 

- ITEM III (10%): Postura profissional e ética (será avaliada a habilidade de relacionar-se 

com profissionais nutricionistas, outros profissionais da saúde, funcionários do hospital e 

pacientes). 

As Discussões Científicas (DC) correspondem a 10% da nota final e é mediante a 

entrega e apresentação dos casos clínicos semanais.  

A apresentação e entrega do Estudo de Caso Clínico Final (ECCF) corresponde a 20% da 

nota final, mediante entrega do Relatório Final na última semana de estágio. O ECCF é 

realizado em grupo e o Relatório Final deve conter as folhas de frequência de todos os 

componentes do grupo e a estatística de todas as atividades realizadas pelo grupo, conforme 

modelo padronizado, por meio do qual o professor avaliará o processo de construção da 

aprendizagem dos estudantes. 

A AVANUT é componente curricular obrigatório aos estudantes do sétimo e oitavo 

semestres do curso de nutrição da UCB. O AVANUT tem como objetivo o acompanhamento do 

processo de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de Nutrição. Essa 

avaliação compreende 10% da nota de todos os estágios em que o estudante estiver 

matriculado no período letivo vigente. Serão realizadas duas avaliações, uma no início do 

semestre letivo (5%) e outra ao final do semestre (5%). Os conteúdos serão distribuídos em: 

Conhecimentos gerais, Nutrição clínica, Nutrição esportiva, Nutrição funcional, Técnica 

dietética, Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição, Saúde Coletiva e Ética e legislação 

profissional. 

A Média Final será então calculada da seguinte forma:  
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(ITEM I x 0,2) + (ITEM II x 0,3) + (ITEM III x 0,1) + (DC x 0,1) + (ECCF x 0,2) + (AVANUT x 0,1) 
  

4.2.2 – ESTUDANTES EM PROFICIÊNCIA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Trata-se de um recurso do qual o estudante poderá lançar mão, desde que apresente 

experiência comprovada de pelo menos seis meses de estágio, na área de Nutrição Clínica, 

para aproveitamento da parte prática do Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, não 

excluindo a sua participação nas DCs e elaboração e apresentação do ECCF. 

Após dar entrada ao processo, o estudante será contatado pela Coordenação do 

Estágio e receberá cópia do Manual e da documentação que deve ser assinada e entregue nos 

prazos estabelecidos. O estudante será informado a respeito dos elementos a serem avaliados 

para obtenção dos créditos da disciplina. 

 

 

Avaliação 

O estudante poderá obter até 60% de aproveitamento da nota da disciplina, parte 

prática, de acordo com a avaliação do supervisor do estágio no local prévio de realização.  

A avaliação das DCs e do ECCF seguem as mesmas normas para os estudantes 

matriculados, sendo a média final calculada da mesma forma. 

 

5. NORMAS PARA ELABORAÇÂO DO ESTUDO DE CASO CLÍNICO FINAL E 

RELATÓRIO FINAL 

5.1 Estrutura 

 

CAPA 

- Nome da Instituição de Ensino (Universidade Católica de Brasília) e da Unidade Hospitalar 

onde o estágio foi realizado (Hospital Regional de Taguatinga – HRT ou Instituto de Cardiologia 

do Distrito Federal – ICDF) 

- Nomes dos autores e professores 

- Local e data da entrega 

 

PARTE A  

Título 

Introdução 



Projeto Pedagógico de Curso 

106 
 

Estudo teórico da(s) doença(s) 

 

PARTE B 

Identificação do paciente 

Dados do prontuário 

Avaliação Nutricional: 

História Clínica 

Exame Físico 

História Dietética 

Antropometria 

Avaliação Bioquímica e Imunológica 

Efeitos adversos e interação entre drogas, nutrientes e estado clínico-nutricional 

Diagnóstico nutricional 

Conduta dietoterápica: 

Cálculo das necessidades energéticas 

Cálculo das necessidades nutricionais de macro e micronutrientes da dieta 

Características da dieta 

Prescrição dietoterápica 

Cálculo/Análise da dieta 

 

PARTE C – REAVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Avaliação Nutricional: 

História Clínica 

Exame Físico 

História Dietética 

Antropometria 

Avaliação Bioquímica e Imunológica 

Efeitos adversos e interação entre drogas, nutrientes e estado clínico-nutricional 

Diagnóstico nutricional 

Conduta dietoterápica: 

Cálculo das necessidades energéticas 

Cálculo das necessidades nutricionais de macro e micronutrientes da dieta 

Características da dieta 

Prescrição dietoterápica 
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Cálculo/Análise da dieta 

Exemplo de esquema dietoterápico de alta hospitalar com lista de substituições específicas 

para o caso 

Orientações gerais e específicas 

Avaliação crítica do caso 

Referências bibliográficas 

 

ANEXOS – RELATÓRIO FINAL 

- Controles de frequência (anexo 1) 

- Registro unificado, de TODOS os componentes do grupo, das atividades diárias realizadas na 

Unidade Hospitalar (anexo 2) 

 

5.2 Instruções para elaboração 

 

PARTE A 

Título:  

✓ Nome do estudo em questão (nome da(s) doença(s) que o paciente estudado 

apresenta). 

 

Introdução: 

✓ Discorrer sobre o motivo da escolha e objetivos do trabalho. 

✓ Localização do paciente (hospital, clínica, enfermaria e leito). 

 

Estudo Teórico da(s) Doença(s): 

✓ Descrição fisiopatológica da doença, além de aspectos epidemiológicos, 

principais manifestações e tratamento, com os objetivos da terapêutica 

medicamentosa e dietética. 

✓  Referências teóricas: livros tradicionalmente utilizados para esta finalidade, 

além de periódicos especializados no assunto em questão. 

 

PARTE B 

Identificação do Paciente: 

✓ Iniciais do nome, sexo, idade, nacionalidade, naturalidade, procedência, residência, 

estado civil, profissão, ocupação, grau de instrução.  
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Dados do Prontuário: 

✓ Registro da data em que a história foi colhida e a data em que teve acesso ao 

prontuário. As dúvidas sobre a história devem ser sanadas junto ao responsável pelo registro 

e/ou junto ao(s) médico(s) responsável(eis) pelo paciente. 

 

Avaliação Nutricional 

 

1. História Clínica: 

✓ Considerar dados do prontuário. 

✓ Data de Internação (D.I.). 

✓ Queixa Principal (Q.P.) – motivo (s) que levaram o paciente ao médico/hospital; deverá 

estar entre aspas, exatamente como dito pelo paciente. 

✓ História da Doença Atual (H.D.A.) – quando surgiram os problemas atuais, suas 

principais manifestações, exames realizados para conclusão do diagnóstico e/ou hipótese 

diagnóstica, tratamento recebido, evolução desde quando surgiram os primeiros sintomas até 

a data da avaliação, etc. Devem ser destacadas as informações que tenham relação com o 

estado nutricional do paciente, tais como alteração do apetite (hiporexia ou anorexia) ou 

apetite preservado, SGI (disfagia, náuseas, vômitos, diarreia, etc.), aceitação da dieta 

hospitalar ofertada (em percentual), alteração de peso e capacidade funcional. 

✓ Hipótese Diagnóstica (H.D) / Diagnóstico clínico. 

✓ História Patológica Pregressa (H.P.P.) – doenças e/ou cirurgias anteriores e deficiência 

(s) física(s). 

✓ História Familiar (H.F.) – condições de saúde, idade dos pais, irmãos e filhos, tios e 

primos.  Se falecidos, idade em que faleceram e causa da morte. Indagar sobre doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como: diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, 

alergias, psicoses, várias condições neurológicas, além de observação de doenças de caráter 

endêmico, genético e etc. 

✓ História Social e Ambiental (H.S.A.) – condições de moradia (casa de alvenaria, 

saneamento básico, luz elétrica), eletrodomésticos básicos para o preparo e conservação dos 

alimentos (geladeira, fogão e liquidificador), quantos familiares moram junto ao paciente, 

quantos contribuem para a renda, qual o valor médio de renda da família ou per capita. 

Hábitos de vida (atividade física, tabagismo (se o paciente for ex-tabagista, questionar por 

quanto tempo fumou e a quantidade/dia), etilismo (se o paciente for ex-etilista, questionar 
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por quanto tempo consumiu bebidas alcoólicas, tipo: destilada e/ou fermentada e a 

quantidade/dia), condições socioeconômicas e culturais, uso de medicamentos domiciliares 

(dose, frequência e há quanto tempo); se participa de programa de governo (bolsa família, pão 

e leite, etc.); no caso do paciente ser criança, investigar vacinação. 

✓ Analisar criticamente os dados pertinentes à história clínica: HDA (alteração de 

peso, ingestão, funcionamento do TGI, capacidade funcional, estresse metabólico 

conforme patologia de base), HPP, HF, HSA. 

 

2. Exame Físico: 

✓ Exame clínico médico (coleta de dados do prontuário; é o exame físico descrito pelo 

médico, relevantes à nutrição). 

✓ Revisão de sistemas (interrogatório): 

- Boca: mastigação, deglutição, estado de conservação dos dentes, aftas, ulcerações. 

- Esôfago: disfagia (sólidos/líquidos), odinofagia (sólidos/líquidos), pirose. 

- Estômago: dispepsia, aerofagia, plenitude, epigastralgia, náuseas, vômitos 

(característica/frequência). 

- Intestinos: frequência, nº de evacuações, consistência das fezes. Odor, coloração, dor ou 

desconforto na evacuação, funcionamento intestinal (normal/constipado/diarreia). 

- Rins: volumes nas 24 horas (normal/oligúria/anúria/hematúria/poliúria/polaciúria/nictúria), 

coloração (normal/anormal/concentrada), odor (normal/suigeneris). 

✓ Ectoscopia: Levar em consideração as regiões corporais de reserva de tecido adiposo 

subcutâneo e muscular, além de sinais clínicos de carências nutricionais específicas: 

- Cor (uniforme, normocorado). 

- Pele (hidratada, ressecada, presença de manchas, petéquias). 

- Cabelo (hidratado, firmes, com queda). 

- Olhos (conjuntiva normocorada, fissuras nos epicantos, movimento ocular preservado, região 

periorbitária com preservação ou depleção, qual tecido; sugere preservação ou depleção? 

esclera brilhante). 

- Unhas (lisas, rugosas, firmes, com descamação, quebradiças, com manchas brancas); 

- Boca (língua: papilas gustativas preservadas, normocorada; gengivas: normocoradas, 

presença de aftas ou ulcerações, sangramento; dentes: presença e estado de conservação, uso 

de prótese parcial ou total). 

- Bochecha: bola gordurosa de Bichart preservada ou com depleção (sugere preservação/ 

depleção ou excesso/grau de depleção, qual tecido). 
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- Têmporas: inspecionar a região, se reta ou plana, se com depressão (sugere preservação ou 

depleção/grau de depleção, qual tecido). 

- Clavícula: não proeminente, proeminente, região supra e infraclaviculares com preservação 

ou depleção (sugere preservação ou depleção/grau de depleção, qual tecido). 

- Ombro: arredondado, quadrado, processo acromial visível (sugere preservação ou 

depleção/grau de depleção/ qual tecido). 

- Tórax: costelas não visíveis, músculos intercostais preservados ou com depleção (sugere 

preservação ou depleção/grau de depleção/ qual tecido). 

- Quadríceps: investigar tônus muscular, se preservado (sugere preservação ou redução do 

tônus /grau de depleção/ qual tecido). 

- Abdômen: plano, globoso, escavado (sugere preservação ou depleção/grau de depleção/ qual 

tecido), cirúrgico, ascítico, distendido. 

- MMII: região ao redor do joelho (sugere preservação ou depleção/grau de depleção/ qual 

tecido); região interna da coxa (sugere preservação ou depleção/grau de depleção/ qual 

tecido); investigar presença de edema.  

- Panturrilha: investigar tônus muscular, preservado (sugere preservação ou redução do 

tônus/grau de depleção/ qual tecido). 

- Pregas (apalpação): inspecionar dobras cutâneas, preservadas ou flácidas (sugere 

preservação ou depleção/grau de depleção/ qual tecido). 

- Temperatura: se febril ou afebril ao toque. 

- Paciente emagrecido: sim ou não. 

- Apresentar conclusão. 

 

3. História Dietética: 

✓ Descrição quantitativa e qualitativa do padrão de consumo de alimentos: 

- Antes da internação, antes da doença por seus sintomas ou sinais: interrogar o paciente 

sobre ingestão hídrica, consumo de alimentos industrializados, açúcar livre, óleo de cocção, 

frituras, alimentos fontes de gordura saturada, sal, local das refeições (fast food, self service, 

residência); utilizar o questionário de frequência de consumo alimentar semiquantitativo para 

determinar o padrão alimentar domiciliar; comparar com um guia alimentar (de acordo com os 

grupos alimentares) para análise dos dados, de acordo com as necessidades (GET) do paciente;  

 Apresentar conclusão baseada na adequação dos alimentos construtores, reguladores 

e energéticos, observar também a questão da monotonia alimentar dentro de um 

mesmo grupo de alimentos. 
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- Durante a internação: Utilizar o inquérito recordatório de 24h para avaliar a ingestão intra-

hospitalar; proceder à análise química conforme dados levantados e comparar com as 

necessidades nutricionais de macro e micronutrientes para análise crítica, realizar adequação 

percentual de acordo com as necessidades para sexo e idade, além da adequação energética 

(VET x GET). 

✓ Analisar criticamente as informações, incluindo parecer pessoal sobre sua fidelidade e 

condições do paciente (ou informante) no momento da entrevista; 

✓ Apresentar conclusão. 

4. Antropometria: 

✓ Considerar as variações metodológicas para 

crianças, adolescentes, adultos e idosos; a presença de edema constitui fator limitante 

para a utilização dos dados. 

✓ Citar as referências utilizadas para classificação 

do estado nutricional pelos diferentes indicadores utilizados: 

- Peso atual, usual, ideal, % PI, %PU, %PPR; 

- Estatura/comprimento; 

- Índice de Massa Corporal (IMC); 

- PCT, CMB, CB; 

- Outro(s) parâmetro(s) que se adequarem ao caso. 

✓ Apresentar conclusão, incluindo se as regiões 

corporais de reserva de tecido adiposo subcutâneo e muscular estão preservadas ou com 

depleção; neste item, não dar diagnóstico nutricional. 

 

5. Avaliação Bioquímica e Imunológica: 

✓ Considerar, de maneira diferenciada, os 

indicadores específicos do estado nutricional e os indicadores complementares (data da 

coleta do material, dos resultados e a data em que foram acessados); analisar 

criteriosamente o motivo dos indicadores estarem alterados ou não. 

✓ Apresentar conclusão. 

 

6. Efeitos adversos e interação entre Drogas, Nutrientes e Estado Clínico-

Nutricional: 
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✓ Citar os medicamentos em uso pelo paciente e 

fazer levantamento das especificidades de cada um, destacando os aspectos relevantes 

sob o ponto de vista nutricional (efeito colateral e interações), somente aqueles que o 

paciente estiver apresentando ou a necessidade de monitoramento pelo uso contínuo. 

✓ Apresentar conclusão. 

 

Diagnóstico Nutricional: 

✓ Compilação da interpretação crítica dos 

parâmetros analisados anteriormente, com discussão pertinente à compreensão dos 

resultados; não apresentar justificativa para o diagnóstico nutricional. 

Conduta Dietoterápica: 

1. Cálculo do Dispêndio Energético: Citar o método e peso utilizados.  

2. Cálculo das Necessidades Nutricionais de Macro e Micronutrientes da Dieta: Citar a 

referência utilizada para as recomendações apresentadas. 

3. Características da Dieta: Via de acesso, consistência, fracionamento, recomendação 

hídrica. Se a dieta for por sonda, citar localização, fórmula industrializada, 

fracionamento por horário, volume total. 

4. Prescrição Dietoterápica: Descrever prescrição indispensável acerca da conduta 

implementada; deverá ser completa (via de acesso, consistência, fracionamento, VCT 

(Kcal/kg/P); distribuição dos macronutrientes (em percentual/em gramatura total - 

g/kg/P, priorizar qual tipo de CHO, fibras solúveis e insolúveis em gramas; priorizar 

qual tipo de PTN; ácidos graxos saturados, mono e poliinsaturados (atentar para o 

somatório, tem que dar o total em percentual dos lipídeos totais da dieta), 

classificação dos macronutrientes (normo, hipo ou hiper); distribuição dos 

micronutrientes e adequação em percentual (de acordo com sexo e idade, relevantes 

para o paciente); o restante das vitaminas e minerais de acordo com as DRIs  

(Exemplificar se usaram RDA, AI, UL ou alguma recomendação de consenso/diretriz 

específica) para sexo e idade; relação de Kcal não proteica/g N; recomendação hídrica. 

Se a dieta for por sonda, deverá conter também as características da fórmula 

industrializada, se for isenta de lactose, sacarose e glúten, ou acrescida de mix de 

fibras (citar quais fibras), tipo de PTN, CHO e LIP. No caso de NPT, proceder da mesma 

forma da enteral. 

 

Cálculo/Análise da Dieta: 
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✓ Em função do que foi prescrito, descrever 

quantitativamente os macro e micronutrientes dos alimentos identificados para compor o 

esquema dietético, confirmando com os cálculos propostos anteriormente. 

 

PARTE C – Reavaliação Nutricional (deverá ser realizada em, no mínimo, sete dias e conter os 

seguintes itens abaixo): 

   1. Evolução clínico-nutricional: Relatar se houve melhora dos sinais e sintomas apresentados 

pelo paciente; relatar sobre o apetite e ingestão alimentar; manutenção, ganho ou perda 

ponderal; função intestinal e renal; capacidade funcional.  

 

Para os itens abaixo, proceder conforme a 1ª avaliação: 

   2. Exame físico (exame clínico médico, revisão dos sistemas, ectoscopia, conclusão). 

   3. História Alimentar: Realizar somente o recordatório 24h hospitalar (fazer conclusão dos 

dados obtidos). 

   4. Antropometria (fazer conclusão dos dados obtidos). 

   5. Avaliação Bioquímica e Imunológica (fazer conclusão dos dados obtidos). 

   6. Efeitos adversos e interação entre Drogas, Nutrientes e Estado Clínico-Nutricional (fazer 

conclusão dos dados obtidos). 

   7. Diagnóstico Nutricional 

   8. Conduta Dietoterápica: 

 

✓ Cálculo do Dispêndio Energético  

✓ Cálculo das Necessidades Nutricionais de Macro e Micronutrientes da Dieta 

✓ Características da Dieta 

✓ Prescrição Dietoterápica 

 

  9. Prescrição, Esquema Dietoterápico e cálculo da dieta de Alta Hospitalar com Lista de 

Substituições (específica para o paciente).  

 

  10. Orientações Gerais e Específicas: Descrever os procedimentos a serem orientados ao 

paciente (mastigação, ingestão hídrica, alimentos permitidos ou restritos...) para alta 

hospitalar. 

 

  11. Análise Crítica do Caso 
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  12. Referências Bibliográficas: 

✓ Seguir as normas da ABNT. 

 

Estudo de Caso Clínico Final: 3,0 pontos (Apresentação Oral + Entrega do Relatório Final) 

 

Observação: No dia da apresentação oral, o grupo deverá entregar uma cópia dos slides da 

apresentação oral em power point, além de uma cópia do trabalho escrito, contendo ainda os 

CÁLCULOS abaixo: 

1-Recordatório 24h hospitalar (PARTE B e PARTE C). 

2-Dieta hospitalar prescrita (PARTE B e PARTE C). 

3-Dieta de alta hospitalar (com esquema dietético ou plano alimentar e lista de substituições 

específica). 

 

 

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todo estudante do curso de Nutrição da UCB terá obrigatoriamente que cursar a 

disciplina do Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica. 

Para estudantes com experiência prática comprovada poderá ser solicitada a 

proficiência no Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, não o excluindo do componente 

teórico-prático da disciplina, DCs e ECCF. 

 

Avaliação e condição de aprovação 

A aprovação na disciplina está vinculada à presença em pelo menos 75% dos dias de 

estágio e à obtenção de média final igual ou superior a 7,0 pontos, conforme as normas 

vigentes nesta Instituição de Ensino. 

Caso o estagiário não atinja a média final necessária, realizará uma prova oral, 

incluindo todos os conteúdos vistos ao longo do estágio e a nova média final calculada da 

seguinte forma: 

Nova Média Final = (Média Final + Nota da Prova Oral) /2 
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7 - ANEXOS  

ANEXO 1– MODELO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
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ANEXO 2- MODELO DE REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

Universidade Católica de Brasília 
Curso de Graduação em Nutrição 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Manual para Elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso - Nutrição 

 

 

Regras para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

O TCC do Curso de Nutrição deverá ser escrito em formato de artigo, segundo decisão 

em colegiado. 

Cada orientador receberá 1 hora/aula por semana para orientar duas duplas. 

Após a distribuição dos estudantes, considerando-se o “Índice Vida”. 

Será avisado ao estudante para que procure o orientador com o documento de 

aceite/cronograma de atividades em mãos, para a definição do tema a ser trabalhado, bem 

como preenchimento e assinatura do termo de aceite.  

Obs. 1- É Imprescindível que o orientador assine o Termo de Aceite e que em todos os 

encontros preencha o cronograma com muito rigor. Caso o orientador tenha algum problema 

com o estudante, favor entrar, o mais rapidamente possível, em contato com o coordenador. 

Obs. 2- Ao final do semestre, quando o estudante for entregar o trabalho final, em CD 

gravado no formato de PDF, com a capa conforme descrito no manual de trabalhos científicos 

da UCB devidamente identificada, na coordenação do curso, o orientador deverá lembrá-lo de 

entregar também o documento do CRONOGRAMA/ACEITE devidamente preenchido para que 

o coordenador possa guardar esse documento assinado tanto pelo orientador, quanto pelo 

orientando.  
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Obs. 3 - Sequência do trabalho escrito: Vide site da biblioteca – capítulo de trabalhos 

científicos.  

Obs. 4- A documento para avaliações oral e escrita e do Banner dos estudantes e o 

cronograma serão enviados aos estudantes pela plataforma e esse material deverá ser 

preenchido pelo orientador durante o semestre.  

Obs. 5- Data de apresentações dos TCCs em formato de Banner ou PPT serão 

divulgados ao final do semestre, bem como o local das apresentações. Cabe ao orientador 

também decidir se o estudante apresentará seu trabalho em algum outro evento/Congresso 

que não os da UCB.  

Obs.6-  O Estudante que não procurar o orientador automaticamente reprovado por 

faltas quando essas ultrapassarem os 25% permitido para reprovação 

Da composição da banca examinadora 

A banca examinadora oral será composta por, pelo menos, 2 membros (1 professor da 

banca escrita e o orientador), com 20 minutos de apresentação para cada estudante e 10 

minutos para cada membro da banca fazer suas colocações (total ± 40 minutos para cada 

estudante). As apresentações orais serão em formatos de Banners em eventos a serem 

acordados entre estudantes e orientador. 

As etapas do trabalho seguirão o cronograma estabelecido pela Coordenação com a anuência 

do colegiado da Nutrição e deverão ser observadas as seguintes recomendações: 

-Entrega do trabalho escrito à banca examinadora com, no mínimo, uma semana de 

antecedência à apresentação oral. 

-A apresentação oral deverá ser agendada pelo professor, segundo disponibilidade de horário 

dos estudantes e da banca oral. 

- O Banner será avaliado por um professor no dia da exposição.  

- Após a apresentação oral o estudante terá o prazo, máximo, de uma semana para a entrega 

do CD, com o trabalho em PDF, sendo condicionada à aprovação e divulgação do resultado 

final, à entrega do TCC corrigido dentro do referido prazo.  

- Os temas/títulos e nomes dos componentes das bancas deverão ser repassados, pelos 

orientadores, à coordenação de TCC para divulgação junto à Secretaria do Curso segundo 

cronograma. 

Nota do final do TCC  

Trabalho escrito – 50% da nota final 

Apresentação oral – 30% da nota final 

Apresentação do Banner – 10% da nota final – O BANNER SERÁ AVALIADO POR UM 

PROFESSOR, QUE NÃO O ORIENTADOR, NO DIA DA EXPOSIÇÃO. 



Projeto Pedagógico de Curso 

119 
 

Nota do orientador de acordo com execução de tarefas – 10% da nota final 

Importante! 

- Trabalhos que necessitem de visitas técnicas deverão ser agendados, nas entidades parceiras, 

e o estudante se apresentará à instituição no horário e datas combinados munido de Carta de 

Apresentação (modelo proposto pela Coordenação de TCC). 

- Trabalhos que necessitem de procedimentos invasivos, bem como qualquer trabalho a ser 

desenvolvido com humanos ou animais (artigos originais) deverão ser submetidos ao Comitê 

de Ética da UCB (conversar com o orientador sobre a viabilidade de execução para 

providências). 

- As datas das reuniões do CEP (Comitê de Ética e Pesquisa da UCB) estão no calendário da 

UCB, e acontece geralmente na segunda semana do mês. 

- Apresentar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para aqueles que necessitarem. 

- Quando houver necessidade de protocolos; - atentar para a utilização de materiais validados 

e/ou para a necessidade de construírem um instrumento utilizando de regras específicas, tais 

como, estudo piloto (registrando etapas na metodologia). 
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Universidade Católica de Brasília 
Curso de Graduação em Nutrição 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

 

1) Termo de aceite:  
 

Declaro para os devidos fins que aceito o estudante abaixo como orientando no período supracitado. 

 

a) Nome do professor-orientador e assinatura: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Nome do orientando, matrícula e assinatura: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Tema:  
 

a) Provisório 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Final 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Organograma de atividades: 
 

Atividade a ser 
desenvolvida 

Data prevista 
para entrega 

Anuência do 
orientador 

Assinatura 
estudante 

Observações 

Reunião com 
coordenação e 
definição do 
orientador 

 

 

   

Primeiro encontro: 
definição do Tema e 
tipo de trabalho 
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OBS – PRAZO MÄXIMO 
PARA PROCURAR 
ORIENTADOR, após 
essa data, reprovação 
por falta 

    

Segundo encontro: 
trazer material da 
literatura sobre tema 
para seleção, 
discussão e definição 
final do tema/tipo de 
estudo 

 

 

 

   

 

 

Terceiro encontro: 

Introdução pronta 

 

 

 

 

   

Quarto encontro: 

mostrar introdução 
arrumada, trazer  
materiais e métodos, 
bem como início da 
revisão de literatura 
para correção do 
orientador 

 

 

 

 

 

   

Quinto encontro: 
entrega da 
continuação dos 
resultados, discussão 
sobre resultados e 
iniciar discussão 

 

 

 

   

Sexto encontro: 

entrega da discussão 
pronta para correção 
do orientador 

 

 

   

Sétimo encontro: 
entrega da conclusão 
e referências 
bibliográficas prontas, 
para correção final do 
orientador 

 

 

 

   

Oitavo encontro: 
entrega do trabalho 
final pronto para o 
orientador fazer a 
última revisão e 
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definição de 
data/banca 

 

Entrega do trabalho 
final ao orientando 

    

Entrega do trabalho à 
banca e entrega do 
banner sem impressão 

    

Apresentações do 
Banner 

    

Apresentação do 
Banner  

                

Entrega dos TCCs 
finais à Direção do 
Curso e do 
cronograma ao 
Coordenador (Profa. 
Fabiani Beal).  A cada 
dia de atraso na 
entrega do TCC e 
cronograma, será 
retirado 0,5 ponto da 
nota final. 

 

 

   

Entrega resultados 
finais TCCs 

    

 

 

 

 

 

 

Universidade Católica de Brasília 
Curso de Graduação em Nutrição 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO BANNER 

Observações Gerais: 
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TÍTULO DO TCC: 

Orientador:  

Aluno(a): 

Avalie conforme a legenda: 

E – Excelente – 9,0 a 10,0 

B – Bom – 7,0 a 8,9 

R -  Regular 5,0 a 6,9 

I - Insuficiente – abaixo de 5,0 

Apresentação 

– Domínio da apresentação/ tema 

– Sequência lógica na apresentação do Banner                        

– Clareza e postura na apresentação                                   

– Consistência nas respostas às questões da banca 

– Dados importantes selecionados para o Banner 

–  Estética do Banner 

Observações: 

E-mail: 

Nome do Avaliador: 

Assinatura: 

 

Data------/------/------ 
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Universidade Católica de Brasília 
Curso de Graduação em Nutrição 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

TÍTULO DO TCC: 

Orientador:  

Aluno(a): 

Avalie conforme a legenda: 

E - Excelente - 9,0 a 10,0 

B - Bom - 7,0 a 8,9 

R -  Regular - 5,0 a 6,9 

I - Insuficiente - abaixo de 5,0 

Apresentação 

– Domínio da apresentação/ tema 

– Sequência lógica na apresentação do TCC                        

– Clareza e postura na apresentação                                   

– Consistência nas respostas às questões da apresentação 

– Dados importantes selecionados para a apresentação 

–  Estética da apresentação 

Observações: 

E-mail: 

Nome do Avaliador: 

Assinatura: 

 

Data------/------/------ 
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Universidade Católica de Brasília 
Curso de Graduação em Nutrição 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

Título do trabalho: 

Professor(a) orientador(a):  

Aluno(a): 

Avaliador(a): 

Avalie conforme a legenda: 

E – Excelente – 9,0 a 10,0 

B – Bom – 7,0 a 8,9 

R -  Regular – 5,0 a 6,9 

I - Insuficiente – abaixo de 5,0 

 

 

Estrutura 

Introdução: 

1. [     ] O tema do estudo está bem descrito e contextualizado e tem relação com o objetivo 
do trabalho. 

2. [     ] A pesquisa está bem justificada e está explícita a sua relevância 
3. [     ] Os objetivos do trabalho estão claros. 

4. [     ] As abreviaturas e termos especializados estão bem definidos. 

Metodologia: 

5. [     ] A metodologia da pesquisa é adequada para atingir aos objetivos propostos. 
6. [     ] Os métodos são descritos de forma clara, completa e sucinta. 
7. [     ] A seleção e critérios de amostragem estão descritos de forma adequada. 
8. [     ] As perdas amostrais estão descritas. 
9. [     ] Foi realizada pesquisa piloto. 
10. [     ] O processo de coleta de dados e os instrumentos utilizados são descritos com clareza. 

11. [     ] A análise estatística é apropriada e bem descrita, 

Resultados: 
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12. [     ] A apresentação dos resultados é clara. 
13. [     ] Os principais resultados são ressaltados sem interpretações e comparações. 
14. [     ] As tabelas e/ou figuras contêm informações úteis. 
15. [     ] As tabelas e/ou figuras estão dispostas adequadamente. 
16. [     ] As tabelas e/ou figuras são autoexplicativas. 

17. [     ] Os dados não estão duplicados em gráficos, tabelas e texto. 

Discussão e conclusão: 

18. [     ] Apresenta e discute os pontos de convergência e de divergência em relação a outros 
autores. 

19. [     ] A discussão não se limita a trabalhos e autores nacionais. 
20. [     ] Menciona possíveis generalizações ou limitações. 
21. [     ] As interpretações do autor são pertinentes, mostrando conhecimento em relação ao 

tema estudado. 
22. [     ] As conclusões são claras. 

23. [     ] As conclusões respondem aos objetivos do estudo. 

Redação 

24. [     ]  A linguagem é técnica. 
25. [     ] O autor evita frases inúteis, prolixas, repetitivas. 

26. [     ]  Linguagem (gramática e ortografia) é correta. 

Título do trabalho 

27. [     ] Claro e resumido. 

28. [     ] Reflete o conteúdo do trabalho. 

Resumo 

29. [     ] Indica os objetivos principais do estudo. 
30. [     ] Descreve a metodologia utilizada. 
31. [     ] Apresenta os resultados mais importantes. 

32. [     ] Conclusões são provenientes exclusivamente do estudo. 

Referências 

33. [     ] Estão todas indicadas 
34. [     ] São adequadas e atualizadas para o tema. 
35. [     ] São provenientes de periódicos indexados. 
36. [     ] Não se limita a livros texto. 
37. [     ] Não se limita a periódicos nacionais. 
38. [     ] Estão de acordo com as normas do TCC. 

 

AVALIÇÃO DO TRABALHO – PARTE ESCRITA  

A maior quantidade de itens marcados de acordo com a tabela de avaliação por tópicos deverá ser a 
menção final do estudante, cabendo ao(s) avaliador(es) da banca darem a nota final dentro da menção 
dada ao trabalho = ___________ 

 

Pontuação: 

Ao final  
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* O estudante não tem necessidade de mexer no trabalho, aprovado com êxito. 

** O estudante deve reavaliar os itens pendentes e reapresentar versão escrita à banca avaliadora. 

*** Estudante reprovado sem possibilidade de reapresentação do trabalho. 

 

Parte II - Comentários do Revisor ao Autor 

 

 

 

 

 

Nome:  

Assinatura:                                                                                         Data: 

 

 

 


