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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

A missão do curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora é de formar 

nutricionistas  com perfil generalista, crítico e reflexivo, com habilidades e competências 

necessárias para atuarem nos diferentes campos da alimentação e nutrição, atentos para o 

contexto socioeconômico e comprometidos com a promoção da saúde da população brasileira, 

além de atenderem profissionalmente às expectativas e demandas locais, comprometidos com 

os interesses e os permanentes desafios que emanam da sociedade, estabelecendo-se como 

centro de referência nesta área. 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

O Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora tem por intuito 

oferecer ao futuro graduado uma formação acadêmica sólida, compreendendo dimensões éticas, 

culturais e sociais para que sua postura, atitudes e valores sejam sempre orientados para a 

cidadania. Durante sua trajetória acadêmica, será estimulado o desenvolvimento do seu 

potencial profissional, assegurando que a sua prática seja realizada de forma integrada e contínua 

com todas as instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos, tanto em nível individual como 

coletivo. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora está focado na oferta de 

componentes curriculares exigidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, na integração da 

teoria com a prática e na articulação do ensino, pesquisa e extensão, com o intuito de desenvolver 

as habilidades e competências específicas necessárias ao desempenho profissional como: 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 Aplicar conhecimentos sobre a composição e propriedades dos alimentos e seu 

aproveitamento biológico; 

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

grupos populacionais; 

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

 Planejar, elaborar, executar, gerenciar e avaliar projetos de educação, segurança e 

vigilância nutricional, alimentar e sanitária; 
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 Participar de equipes multiprofissionais de saúde e terapia nutricional visando à 

promoção integral da saúde; 

 Planejar, organizar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição visando à 

promoção da saúde; 

 Desenvolver atividades de assessoria e consultoria na área de alimentação e nutrição; 

 Conhecer ferramentas da área de marketing para aplicá-las no campo da alimentação e 

nutrição; 

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

 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. 

 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.  

 

 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

A construção do perfil profissional dos egressos do Curso de Nutrição do Centro Universitário 

Estacio de Juiz de Fora se baseia na Resolução do Conselho Nacional de Educação / Câmara de 

Ensino Superior (CNE/CES) n° 05, de 07 de novembro de 2001 do Ministério da Educação (DOU 

de 09 de novembro de 2001 – seção I) que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Nutrição (DCNCN) no país. 

 

As DCN definiram os conceitos gerais do perfil do egresso/profissional graduado em nutrição 

como sendo: “Um profissional com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar 

visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas de conhecimento em que 

a alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais na promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexão 

sobre a realidade econômica, política, social e cultural.” 

 

O egresso do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, por sua formação 

interdisciplinar nas áreas de humanas, saúde, ciências dos alimentos e administração, é um 

profissional com uma visão ampla de atuação dentro de um determinado contexto social, o que 

permite a ele entender a ciência como um instrumento construtor de uma ação social promotora 

de mudanças na qualidade de vida do indivíduo ou de grupos populacionais, sempre pautado nos 

princípios da ética profissional. Para tal, deverá utilizar de ferramentas de avaliação crítica, 

sempre apoiados nos conceitos e princípios da ciência da nutrição, gerando diagnósticos 

fidedignos do seu problema de estudo ou de sua atuação profissional, propondo medidas efetivas 

de curto, médio e longo prazo. 



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 

 
5 

 

Um ponto interessante na sua formação é o estímulo à atualização constante no contexto das 

funções, modificações e melhor utilização dos alimentos nas diferentes áreas de atuação, sempre 

visando à promoção e/ou recuperação da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade 

de vida do indivíduo ou da coletividade, garantindo a segurança alimentar e nutricional. 

 

Somado a isto, deverá ser um profissional capaz de tomar decisões e assumir lideranças, 

de forma articulada com outros profissionais ou comunidades, e com espírito empreendedor na 

busca de novas áreas de atuação do profissional nutricionista. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 1.133/2001, e a Resolução CNE/CES Nº 5, DE 7 DE 

NOVEMBRO DE 2001, o Curso de Graduação em Nutrição da instituição propõe que o aluno ao 

concluir o curso, deve apresentar as seguintes competências e habilidades 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, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurer soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em 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 competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

 

• 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 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.  

 

• 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 
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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 tomar iniciativas, 

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 

empreendedores, 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 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, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

 

O nutricionista no período de sua formação deverá desenvolver competências e habilidades 

para: 

• Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos 
alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética; 

• Contribuir para promover, manter e ou recuperar o 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; 

• Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional, de vigilância 
nutricional, alimentar e sanitária; 

• Atuar em 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 paraindivíduos 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 sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 
utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população; 

• Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 
implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação, nutrição e de saúde; 

• Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma 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; 

• Desenvolver atividades de auditoria, assessoria e consultoria na área de alimentação e 
nutrição; 

• Atuar em marketing de alimentação e nutrição; 

• Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência; 

• Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando sua utilização na 
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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. 

 

 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

NUTRIÇÃO - GRADUAÇÃO - 118 

1º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM 
NUTRIÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE 
BIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

ORGANIZAÇÃO DE 
POLÍTICAS DA SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

2º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

FUNDAMENTOS DE 
BIOQUÍMICA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE 
MICROBIOLOGIA E 
IMUNOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

HISTOLOGIA E 
EMBRIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

HISTÓRIA E 
ANTROPOLOGIA DA 
NUTRIÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 
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3º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

BIOQUÍMICA 
APLICADA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

COMPOSIÇÃO DOS 
ALIMENTOS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

MICROBIOLOGIA DOS 
ALIMENTOS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 36 18 0 54  18 

 

      

4º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

PATOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

HIGIENE E 
LEGISLAÇÃO DOS 
ALIMENTOS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

NUTRIÇÃO E 
DIETÉTICA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 72 18 0 90  18 

NUTRIÇÃO HUMANA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PLANEJAMENTO EM 
UNIDADES DE 
ALIMENTAÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TÉCNICA DIETÉTICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

5º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

BROMATOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

METODOLOGIA 
CIENTÍFICA 

OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

ADMINISTRAÇÃO DE 
UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

FARMACOLOGIA 
APLICADA À SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOPATOLOGIA DA 
NUTRIÇÃO E 
DIETOTERAPIA I 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 72 18 0 90  18 
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TECNOLOGIA DOS 
ALIMENTOS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 36 18 0 54  18 

6º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

PSICOLOGIA APLICADA 
À SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

FISIOPATOLOGIA DA 
NUTRIÇÃO E 
DIETOTERAPIA II 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 72 18 0 90  18 

FUNDAMENTOS DE 
ESTATÍSTICA E 
EPIDEMIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

NUTRIÇÃO MATERNO 
INFANTIL 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

ESTÁGIO SUP. EM 
SERVIÇO DE 
ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 220 256  0 

 

7º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

NUTRIÇÃO EM SAÚDE 
COLETIVA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

NUTRIÇÃO ESPORTIVA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PROJETO DE TCC EM 
SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM 
NUTRIÇÃO CLÍNICA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 220 256  0 

ANÁLISE SENSORIAL ELETIVA G1 PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

FITOTERÁPICOS E 
PRODUTOS NATURAIS 

ELETIVA G1 PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

GASTRONOMIA 
APLICADA À 
NUTRIÇÃO CLÍNICA 

ELETIVA G1 PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

NUTRIÇÃO CLÍNICA 
EM PEDIATRIA 

ELETIVA G1 PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

NUTRIÇÃO 
FUNCIONAL 

ELETIVA G1 PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

TERAPIA DE 
NUTRIÇÃO ENTERAL E 
PARENTERAL 

ELETIVA G1 PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

 

8º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 
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DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à distância 

MARKETING 
APLICADO À 
NUTRIÇÃO 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

NUTRIÇÃO EM 
GERIATRIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TCC EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

ESTÁGIO SUP. EM 
NUTRIÇÃO E SAÚDE 
COLETIVA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 220 256  0 

TÓPICOS EM 
LIBRAS:SURDEZ E 
INCLUSÃO 

OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O profissional Nutricionista em suas diferentes áreas de atuação é exposto a exigências, 

habilidades, adaptabilidade, uma constante atualização e espírito criativo para atender as 

demandas de diferentes tipos de serviço de Nutrição. Os estágios como atividade curricular tem 

a importância de levar ao aprendizado social, profissional e cultural, proporcionando ao aluno 

uma participação efetiva em situações da realidade profissional. 

 

O estágio não é entendido apenas como uma exigência legal para a formação profissional, mas 

como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é visto como uma 

oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, com o objetivo de formar 

um profissional com capacidade inquisitiva, criativa e com condições de buscar soluções para 

problemas reais, fortalecendo o processo ensino-aprendizagem e sua vinculação ao mundo do 

trabalho.  

 

Com o intuito de proporcionar este processo de ensino-aprendizagem, em termos de 

treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico e de relacionamento humano, o Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora apoia a realização das atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado, no contexto dos pressupostos do presente Projeto Pedagógico e fundamentados 

nos preceitos da Lei no. 11788 de 25 de setembro de 2008. 

 

O Curso de Graduação em Nutrição da Estácio Juiz de Fora considera obrigatório a realização de 

três (3) estágios supervisionados: 

 

1. Estágio Supervisionado em Serviços de Alimentação e Nutrição, realizado no sexto 

período. 

2. Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, realizado no sétimo período. 

3. Estágio Supervisionado em Nutrição e Saúde Coletiva, realizado no oitavo período. 
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O objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno competências e habilidades 

inerentes à atividade profissional do nutricionista, bem como a oportunidade de reflexão crítica 

a partir da realidade e de efetiva relação entre a teoria aprendida e a prática vivenciada da 

Nutrição. Com isso, espera-se criar condições para aperfeiçoar a formação acadêmica, de modo 

a alcançar o perfil desejado para os egressos do curso. 

 

O acompanhamento do estagiário é realizado por supervisor e coordenador. A avaliação dos 

alunos nas disciplinas estágios supervisionados e de práticas é realizada mediante a adoção dos 

seguintes procedimentos: parecer do supervisor do estágio e do professor orientador; 

comprovação de frequência e desempenho acadêmico obedecendo aos critérios estabelecidos 

pelo Curso e pelas informações contidas no relatório de atividades; apresentação do Trabalho de 

Conclusão Estágio escrito sob forma de artigo científico, sendo a defesa pública perante uma 

banca examinadora obrigatória. 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Nutrição, visando normatizar a realização dos estágios 

e práticas curriculares, elaborou, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante e Colegiado, o 

Manual de Estágio Supervisionado do Curso de Nutrição. No referido documento encontram-se 

detalhadas as atribuições do supervisor, coordenadores e professor orientador, as normas para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE), os procedimentos acadêmicos bem como 

a documentação exigida. 

 

A realização do estágio curricular exige a celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre 

a Instituição concedente e o aluno, o que é realizado com interveniência da IES, através do Estácio 

Carreiras que zela pelo cumprimento das determinações legais referentes a estágio. É, também, 

por seu intermédio que é efetivado o seguro de acidentes pessoais do aluno. 

 

 

Integração com o SUS – relação aluno-docente 

 

O curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, pautado nas orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, proporcionará ao aluno atividades curriculares e 

extracurriculares as quais possibilitam uma formação ampla, colocando os alunos aptos a 

intervirem em todos os níveis de atenção à saúde.  

 

Para isto o Curso de Nutrição estabelecerá convênios, com a rede municipal, estadual e privada, 

com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as esferas do campo da 

saúde sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade.  

 

Com o objetivo de atender as demandas do serviço e facilitar o processo de aprendizagem do 

acadêmico de Bacharelado em Nutrição, será estabelecida uma proporção limite de estudantes 

para cada supervisor por turno prático de estágio. Todos os locais em que as atividades práticas 

forem realizadas existirá um convênio da Instituição para desenvolvimento de tal finalidade, 

contemplando profissionais preparados para atenderem as necessidades pedagógicas. 
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Para as atividades práticas, especialmente para as disciplinas de Estágio, os alunos serão 

acompanhados pelos professores por supervisão direta, durante a integralidade do período em 

que estiverem em campos de prática. Os alunos só poderão matricular-se nas disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado se forem aprovados nas disciplinas de Pré-requisito, uma vez 

que, dessa forma, os alunos só chegam à etapa do Estágio no momento em que possuem 

maturidade acadêmica para cursá-lo, já tendo desenvolvido uma série de atividades práticas 

auxiliados e supervisionados diretamente pelo docente. No estágio, é chegado o momento do 

aluno desenvolver sua autonomia e suas habilidades. Nessa etapa, ele atua sob supervisão direta 

do profissional do estabelecimento (preceptor) e indireta do professor da instituição (supervisor).  

 

O quantitativo de alunos/professor no Estágio será variável de acordo com os níveis de 

complexidade dos campos de prática, de acordo com as exigências específicas de cada 

estabelecimento de saúde e do estabelecimento de Alimentação e Nutrição também de acordo 

com o total de alunos matriculados no período do curso onde o estágio é obrigatório. 

 

 

Integração com SUS – relação aluno-usuário 

 

O Curso de Bacharelado em Nutrição objetiva integrar-se com o sistema de saúde local e regional 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) formalizando por meio de convênio. A partir da 

compreensão da relação alunos/usuário e o atendimento aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional, o curso promoverá a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos à prática 

profissional, através de atividades desenvolvidas no âmbito da assistência de nutrição aos clientes 

de acordo com o seu ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente, mulher, adulto e idoso, e 

saúde mental), nos diferentes níveis de atenção à saúde do SUS, mediante a adoção de 

estratégias pedagógicas que articulem o saber com o saber fazer. Proporcionará ao aluno a 

experiência que desenvolva competências e habilidades necessárias aos princípios éticos da 

formação e atuação profissional.  

 

No decorrer curso, o aluno aprenderá a conviver e cooperar dentro da equipe de saúde; 

aprenderá a respeitar as dimensões éticas e humanísticas inerentes ao exercício da profissão, 

desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; agirá de 

forma humanitária respeitando os princípios bioéticos da autonomia, da beneficência e da não-

maleficência ao prestar a assistência de nutrição; refletirá sobre a realidade social e buscará a 

transformação da mesma, através de ações educativas e de pesquisa, visando à produção de 

novos conhecimentos/tecnologias; adquirão competências e habilidades para prestar assistência 

de nutrição ao cliente nas diferentes etapas do seu ciclo vital, bem como nos diferentes níveis de 

complexidade. 

 

Para isto a IES firmará convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal, estadual e 

privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as esferas do 

campo da nutrição sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade.  
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Os alunos serão acompanhados no campo de prática pelos professores das disciplinas de práticas 

aplicadas assim como professores de estágio supervisionado. Os alunos serão distribuídos nas 

proporções adequadas aos diferentes níveis de atenção, considerando a complexidade do 

atendimento proposto e as exigências próprias de cada estabelecimento de saúde.  

 

Por consequência da dinâmica do curso de Enfermagem, o contato com os pacientes, em 

ambiente do SUS, é frequente, momento em que os estudantes passam por atividades coletivas 

de contato com os pacientes e, individualmente, acompanham, também, a evolução dos 

pacientes, ao longo do estágio curricular, determinados pelo preceptor de campo. 

 

O Curso de Nutrição da Estácio Juiz de Fora pretende fechar um amplo rol de campos de 

prática/estágio, podendo futuramente atender de forma excelente à premissa de integração com 

o sistema local de saúde, uma vez que buscará contemplar todos os níveis de atenção à saúde 

permitindo ampla e sólida formação ético-profissional aos nossos discentes.  

 

 

Atividades Práticas de Ensino para a Saúde 

 

O curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta currículo distribuído 

em atividades práticas e teóricas ao longo dos quatro anos. Para a formação adequada de 

profissionais nutricionistas faz-se necessária à ocorrência de experiência prática proporcionada, 

além dos estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares, com iniciação precoce à 

prática como preconizam as DCN´s do curso.  

 

No contexto das políticas públicas, os Ministérios relacionados a saúde, segurança alimentar e 

nutricional e alimentação escolar são campos de práticas, bem como Conselhos, Organizações 

e/ou Entidades de participação social da sociedade civil, nos âmbitos distrital e federal. As 

atividades práticas do curso ocorrerão com diferentes graus de complexidades variando de 

atividades observacionais, diagnósticos, análises de dados e sistematização das ações de serviços 

ao atendimento à população. Para a área de alimentação coletiva, a vivência prática ocorrerá em 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). Estas UANs são caracterizadas como Institucionais, 

Comerciais ou Hospitalares.  

 

No curso, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades técnicas nos 

laboratórios que formam o Núcleo de Formação Básica do Discente. Com localização privilegiada 

e infraestrutura apropriada, esses espaços servem de apoio ao ensino e às atividades de extensão 

do Curso de Nutrição, sendo parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Objetiva-se realizar aulas práticas que simulam o atendimento ambulatorial e clínico utilizando 

os próprios alunos como pacientes e/ou estudos de casos dentro das disciplinas de Avaliação 

Nutricional, Nutrição e Dietética, Fisiopatologia da Nutrição e Dietoterapia I e II, Nutrição 

Materno-Infantil que são realizadas em sala de aula ou em laboratórios de ensino específico. 
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As atividades práticas articulam-se aos campos de estudo possibilitando ao aluno 

desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual 

necessária para empreender contínua formação nas suas práxis profissionais. Destaca-se 

também, que os pressupostos metodológicos para o ensino de Nutrição indicam o 

desafio/compromisso de garantir estágios supervisionados voltados à compreensão do 

processo saúde-doença, na unidade dos conhecimentos biológicos, biotecnológicos, 

humanos, sociais e psíquicos. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) visa favorecer o desenvolvimento do pensamento, 

aprofundar o espírito crítico, a autonomia intelectual, além de propiciar o diálogo com a realidade 

em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Sendo um componente curricular 

obrigatório do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora e conta com uma 

carga horária de 72 horas, as quais são cumpridas em duas disciplinas distintas, porém 

interdependentes:  

 

1. Projeto de TCC em Saúde: prevista na matriz curricular do curso de Nutrição e oferecida 

no 7º (sétimo) período, com carga horária de 36 horas práticas e 18 horas virtuais. Nesse 

momento o aluno deverá escolher o tema do seu trabalho e o orientador, norteado pelo 

professor responsável pela referida disciplina. Em seguida, o aluno deverá elaborar o 

projeto de pesquisa, que será apresentado ao final do semestre letivo à uma banca 

examinadora, formada por três professores, sendo um deles o professor responsável pela 

disciplina de Projeto TCC. 

 

2. TCC em Saúde:  oferecida no 8º (oitavo) período do curso de Nutrição, com carga horária 

de 36 horas práticas e 18 horas virtuais. Nessa disciplina o aluno dará continuidade a 

realização do trabalho, o qual será apresentado ao final do semestre letivo no formato 

de monografia em data pré-determinada pelo professor da disciplina. 

 

As normas para realização do TCC estão contidas no Manual para Elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Nutrição aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado.  

 

A elaboração do trabalho de conclusão do curso compreende três etapas: 

 

 A primeira etapa inicia-se com a entrega da Carta de Intenções ao Professor Orientador, 

finalizando-se com a entrega do Projeto de Pesquisa em prazo estabelecido. 

 A segunda etapa compreende a entrega do trabalho de conclusão do Curso em formato 

de Monografia ao Professor Orientador (7-15 dias antes da apresentação oral) em três 

vias, finalizando-se com a apresentação oral deste, perante Banca Examinadora. 

 A terceira etapa compreende a entrega da versão final da Monografia ao Professor 

Orientador e/ ou Coordenador de Estágios (após acatar as sugestões da Banca e com o 

aval do Professor Orientador), após 3-7 dias da data da apresentação oral. 
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A partir das experiências e conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Nutrição, o aluno deve 

sistematizar e aprofundar um tema escolhido, o qual deverá estar relacionado com o universo da 

Nutrição, seja do ponto de vista mais teórico ou conceitual, seja sob uma perspectiva mais 

empírica. 

 

O acompanhamento do desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso será 

realizado pelo docente orientador junto ao aluno a partir de dinâmica estabelecida por eles. A 

ideia é que o docente orientador apoie o aluno no desenvolvimento das atividades, garantido a 

qualidade do trabalho desenvolvido, sendo, portanto, um norteador da construção do 

conhecimento. 

 


