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                    CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Nutrição. 

Grau Conferido: Bacharel em Nutrição. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 4 (quatro) anos ou 8 (oito) períodos. 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

Regime Escolar: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos 

e co-requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 200 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver habilidades e competências para atuação nos diferentes campos da 

alimentação e nutrição, com percepção crítica das realidades sociais, bem como as 

capacidades de reflexão e de observação com vistas a uma atuação profissional criativa, 

eficiente e ética. 

 

3. Objetivos Específicos 

 

Desenvolver as habilidades e competências específicas necessárias ao desempenho 

profissional como: 

a) Planejar, elaborar, executar, gerenciar e avaliar projetos técnico- científicos nas 

diversas áreas da nutrição e da alimentação, considerando a realidade sociocultural, 

econômica e política, em nível individual e coletivo, visando a promoção da saúde em âmbito 

local, regional e nacional; 

b) Avaliar e diagnosticar o estado nutricional, bem como prescrever dieta e 

monitorar a evolução de indivíduos e coletividades, considerando a relação do alimento com 

o homem sadio e enfermo, em seu ambiente social nas mais diversas condições: gestantes, 

nutrizes, crianças, adolescentes, adultos, idosos e atletas; 
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c) Aplicar conhecimentos sobre a composição e propriedades dos alimentos e seu 

aproveitamento biológico; 

d) Contribuir para promover, manter e recuperar o estado nutricional de indivíduos 

e grupos populacionais; 

e) Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino no campo da nutrição; 

f) Planejar, elaborar, executar, gerenciar e avaliar projetos de educação, 

segurança e vigilância nutricional, alimentar e sanitária; 

g) Participar de equipes multiprofissionais de saúde e terapia nutricional visando à 

promoção integral da saúde; 

h) Planejar, organizar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição 

visando à promoção da saúde; 

i) Desenvolver atividades de assessoria e consultoria na área de alimentação e 

nutrição; 

j) Conhecer ferramentas da área de marketing para aplicá-las no campo da 

alimentação e nutrição; 

k) Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência; 

l) Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua 

utilização na alimentação humana; 

m) Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição; 

n) Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano 

integrando equipes multiprofissionais;  

o) Reconhecer a saúde como direito humano e promover ações preventivas e 

curativas para garantir atenção integral à saúde em todos os níveis, fortalecendo o Sistema 

Único de Saúde. 

 

4. PERFIL DO EGRESSO 

 

a) Deve ser acessível e manter a confidencialidade das informações a eles 

confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. Compreender 

que a comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; 

o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação; 
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b) Desenvolver trabalho em equipe multiprofissional, estar aptos a assumir 

posição de liderança, considerando a integridade o bem estar da comunidade através do 

desenvolvimento da liderança que permeia o compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

c) Tomar iniciativas, realizar a gestão e administração tanto da força de trabalho, 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a 

serem empreendedores, gerenciadores, empregadores ou lideranças em equipe de saúde; e 

d) Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática. Desta forma, estes profissionais devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

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

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais e os profissionais dos serviços. 

 

5. Competências e Habilidades do Egresso do Curso 

 

Ao egresso do Curso de Nutrição da Estácio é oferecida uma formação 

comprometida com o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 

a) Atuar na atenção dietética, aplicando conhecimentos sobre a composição, 

propriedades e transformações dos alimentos e sua utilização pelo organismo humano; 

b) Contribuir para a promoção, a manutenção e a recuperação do estado 

nutricional de indivíduos e grupos; 

c) Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, 

analisar, supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e 

enfermos; 

d) Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional; 

e) Diagnosticar e intervir na área de alimentação e nutrição, considerando a 

influência sociocultural e econômica determinante do acesso e da utilização biológica dos 

alimentos pelo indivíduo e pela população; 

f) Elaborar e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação; 

g) Participar da elaboração e execução de políticas e programas de educação, 

segurança e vigilância nutricional, alimentar e sanitária; 
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h) Realizar planejamento, gerenciamento e avalição de unidades de alimentação 

e nutrição, visando a manutenção e/ou recuperação das condições de saúde de coletividades 

sadias e enfermas; 

i) Elaborar e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação; 

j) Atuar em equipes multiprofissionais no planejamento, coordenação, 

supervisão, implementação, execução e avaliação de atividades na área de alimentação e 

nutrição e de saúde; 

k) Reconhecer a alimentação e a saúde como um direito humano e atuar de 

maneira a garantir a integralidade da 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; 

l) Desenvolver atividades de consultoria, assessoria e auditoria na área de 

alimentação e nutrição; 

m) Atuar em marketing na área de alimentação e nutrição; 

n) Exercer controle de qualidade de alimentos em sua área de atuação; 

o) Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando sua 

utilização na alimentação humana; 

p) Integrar grupos de estudo e pesquisa na área de alimentação e nutrição; e 

q) Pesquisar e aplicar conhecimentos considerando o ser humano de forma 

integral e holística, integrando equipes multiprofissionais. 

 

6. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Ao definir o Projeto Pedagógico de um Curso, torna-se necessário contextualizar o 

ambiente profissional em que o egresso deverá se inserir, a partir do qual se torna possível 

estabelecer não só o perfil profissional pretendido como selecionar os conteúdos que comporão 

o currículo pleno do curso traçando estratégias para o oferecimento de atividades acadêmicas 

que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a uma inserção 

qualitativa neste mercado. 

Desta forma, configurando o cenário de inserção do Curso de Nutrição, deve-se 

destacar que o compromisso da profissão de Nutricionista tem grande responsabilidade nas 

áreas social e de saúde atuando desde a prevenção à reabilitação e prontos para atender aos 

interesses do mundo moderno como: longevidade, prática do exercício físico e marketing como 

estratégia de comunicação. Faz-se fundamental a adequação deste profissional às mudanças  
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sociais, em decorrência dos hábitos alimentares, dos avanços científicos e tecnológicos, que 

ocorrem a cada tempo em grande velocidade. Esta adequação impõe a construção de um 

profissional Nutricionista com novos paradigmas de interação entre o homem e a natureza. 

Assim, o mesmo deve estar engajado não só no seu ambiente social como numa 

proposta arrojada de envolvimento humano na qual desempenhe papel abrangente para 

avaliação e atenção ao problema nutricional.  

E quando se avalia o profissional Nutricionista de hoje e do futuro, se encontra um 

profissional responsável pela promoção e vigilância da saúde que se destaque por compor e 

interagir numa equipe multiprofissional. 

Ao se graduar, o Nutricionista deverá sempre aprofundar seus conhecimentos 

técnico-científicos em um processo de educação continuada; não se esquecendo, também, do 

campo humanista, importante para o exercício de sua cidadania. 

Neste sentido, o ambiente profissional de inserção do egresso constituiu um dos 

fatores norteadores do projeto de criação do Curso de Nutrição; sendo planejadas diversas 

atividades como as relacionadas às disciplinas de Nutrição Esportiva, Nutrição em Geriatria e 

Marketing Aplicado à Nutrição objetivando desenvolver habilidades e competências para 

inserção qualitativa nessas áreas novas da profissão. 

A IES realiza a captação de ofertas de estágios e empregos junto às empresas e as 

divulga aos interessados em um mural nas dependências da Faculdade e via internet por meio 

do site <www.vagasestacio.com.br>. Da mesma forma, encaminha os candidatos, legaliza e 

acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. 

As vagas são cadastradas em sistema informatizado e acessadas pelos acadêmicos 

e graduados, de qualquer lugar pela internet. Após examiná-las, candidatam-se àquelas de 

seu interesse e encaminhados às empresas por documento da instituição. O sistema é seletivo. 

As vagas são previamente selecionadas por curso, campus, coeficiente de rendimento, 

período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil solicitado pela 

empresa são encaminhados. 

Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com a Central de Estágios e 

Empregos que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, 

oferecendo atendimento Virtual e Presencial: 

- Portal de Vagas de Estágios e Empregos acessado por meio de um sistema 

informatizado. A central de empregos mantém uma parceria com empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos  

http://www.vagasestacio.com.br/
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estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são 

prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, 

coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam 

o perfil solicitado pela empresa são encaminhados. 

 

 

7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, 

a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os acadêmicos fazem 

uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos 

acadêmicos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. 

Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que 

favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do acadêmico, permitindo 

a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o 

percurso formativo do acadêmico, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

a) A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os acadêmicos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e 

suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos 

professores, por meio de observações e registros; 

b) A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o 

desempenho revelado pelos acadêmicos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as 

atividades realizadas pelos acadêmicos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar 

suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

c) A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção 

acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa 

modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos 

diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são 

analisadas para a tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a 

formação do perfil profissional desejado. 
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Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 

questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a 

formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos acadêmicos. A 

avaliação é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações 

educativas. Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

acadêmico produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo 

avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e 

formas de registrar os resultados obtidos pelos acadêmicos. 

As avaliações podem ser realizadas por meio de provas teóricas, provas práticas, e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, 

de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que 

possam vir a compor o grau final de cada avaliação não pode ultrapassar o grau máximo de 

10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Para a avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, é atribuído grau único para a 

disciplina que, para aprovação do acadêmico, deve ser igual ou maior do que 6,0. 

O desempenho dos acadêmicos nas diferentes atividades desenvolvidas é 

consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento da Estácio São Luís, 

de acordo com as seguintes normas: 

a) O acadêmico é avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo 

atribuído a cada uma delas grau de 0,0 a 10,0 pontos; e 

b) Para aprovação nas disciplinas o acadêmico deve atender às três condições a 

seguir: 

 Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações; 

 Média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação AV1, AV2 e AV3. A média aritmética 

obtida é o grau final do acadêmico; e 

 Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

 

 


