Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA)
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
CURSO
Nutrição e Metabolismo
CÓDIGO E NOME DA DISCIPLINA
RNM4010 – Semana da Nutrição I
PERÍODO DE OFERECIMENTO
1º ano do curso (2º semestre): 13 a 15 de setembro
COORDENADORES
Carla Barbosa Nonino
Luciana Cisoto Ribeiro
DOCENTES
Carla Barbosa Nonino
Luciana Cisoto Ribeiro
CARGA HORÁRIA
Estudo dirigido

6h

Hora Trabalho

24h

Total

30 h

CONTEXTO
As diretrizes curriculares para os cursos de nutrição e a regulamentação da profissão definida
na resolução CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018 apontam a importância da formação do
profissional em cada área distinta – Nutrição em Alimentação Coletiva; Nutrição Clínica; Nutrição em
Esportes e Exercício Físico; Nutrição em Saúde Coletiva; Nutrição na Cadeia de Produção, na
Indústria, e no Comércio de Alimentos; Nutrição no Ensino, Pesquisa e Extensão. Sendo assim, é de
extrema importância que o aluno de graduação tenha contato com as experiências profissionais em
todas essas áreas, desde o primeiro ano do curso de graduação.

OBJETIVO DA DISCIPLINA:
Propiciar aos alunos do primeiro ao quarto ano do curso de nutrição a atualização de temas
relevantes relacionados à Nutrição com profissionais que atuam nas respectivas áreas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Descritos na forma de Matriz de competências a seguir:
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MATRIZ DE COMPETÊNCIAS:
O que será aprendido?
Objetivos de aprendizagem

Como será aprendido?
Estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas na
disciplina
COGNITIVOS:
COGNITIVOS:
Conhecer temas atuais e relevantes sobre a ciência da Serão ministradas aulas/palestras on line interativas
Nutrição.
por meio da plataforma Google Meet.
Acesso ao ambiente virtual (Moodle) onde são
disponibilizados materiais/orientações sobre os
horários e temas abordados durante a disciplina
Em espaços de discussão em cada módulo da
disciplina.

Como será a avaliação?
Avaliação
COGNITIVOS:
Participação nos momentos de discussão dos
conteúdos trabalhados na disciplina.
Entrega do trabalho escrito e cumprimento dos
critérios de avaliação.
Teste disponibilizado no Moodle.

HABILIDADES
Capacitar o aluno para a gestão, organização de evento
e palestras e trabalho em equipe.
Desenvolver reflexão crítica sobre os temas abordados
em cada área de atuação do nutricionista.

HABILIDADES
Proposição de temas e discussão com os docentes
sobre possíveis palestrantes.
Contato com os palestrantes, definição de datas e
horários das apresentações.
Organização interna do evento (intervalos, coffee
break - em eventos presenciais) administração dos
tempos de apresentação e gestão das duvidas e
questionamentos para os palestrantes.
Interação com os palestrantes para debater dúvidas e
curiosidades sobre o tema.

HABILIDADES
Execução das palestras segundo critérios préestabelecidos (temas e horários).
Ficha de perguntas formuladas pela comissão
organizadora a respeito dos temas apresentados ao
longo dos dias.
Questões elaboradas pelos alunos referentes às
palestras apresentadas.

ATITUDINAIS
Participar, interagir e construir uma discussão sobre os
temas abordados com o professor palestrante e
também com os demais alunos.

ATITUDINAIS
Os alunos assistirão as palestras e debaterão com os
palestrantes, professores que estiverem escalados
para o dia das palestras e outros alunos.
Postura dos alunos durante as apresentações e
arguições.

ATITUDINAIS
Assiduidade e pontualidade nas aulas/palestras.
Participação em pelo menos 70% da carga horária
total da disciplina.
Integração com os professores e convidados

Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA)
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM (PEA)
ROTEIRO DE ATIVIDADES
CURSO: Nutrição e Metabolismo

COORDENADOR DA DISCIPLINA: Carla Barbosa Nonino e Luciana Cistoto Ribeiro

CÓDIGO: RNM4010

NOME DA DISCIPLINA: Semana da Nutrição

Data

13/09
(2ª f)

Horário

8-9

ANO: 2021
Local

Online

Turma

Tema da
atividade
Apresentação da
disciplina
Todos Pactuação

Módulo 1
Nutrição Clínica
13/09
(2ª f)

13/09
(2ª F)

14/09
(3ª f)

9-12

13-17

9-12

Online

Online

Online

Todos

Todos

Módulo 2
Nutrição em
Esportes e
Exercício Físico

Módulo 3
Todos Nutrição em
Saúde Coletiva

Objetivos de Aprendizagem/ Resultados
esperados
Identificar as diferentes atividades que
serão desenvolvidas na disciplina.
Estabelecer parcerias e regras para as
atividades da disciplina.
Identificar o papel do profissional na área
de clínica
Conhecer diferentes campos de atuação
do nutricionista na área clínica
Dialogar com o grupo e contribuir para as
reflexões coletivas.
Identificar o papel do profissional na área
de Esportes e Exercício Físico
Conhecer diferentes campos de atuação
do nutricionista na área Esportes e
Exercício Físico
Dialogar com o grupo e contribuir para as
reflexões coletivas.
Identificar o papel do profissional na área
de Nutrição em Saúde Coletiva
Conhecer diferentes campos de atuação
do nutricionista na área Nutrição em
Saúde Coletiva

Estratégias de Ensino & Aprendizagem

Docente responsável

Apresentação da disciplina na Plataforma
Moodle
Apresentação da metodologia que será
utilizada na disciplina
Pactuação das regras para a disciplina
Abordagem do tópico com atividade on-line
no formato de painéis de discussão, com
profissionais da área.

Carla Barbosa Nonino
Luciana Cisoto Ribeiro

Carla Barbosa Nonino
Luciana Cisoto Ribeiro

Abordagem do tópico com atividade on-line Carla Barbosa Nonino
no formato de painéis de discussão, com
Luciana Cisoto Ribeiro
profissionais da área.

Abordagem do tópico com atividade on-line Carla Barbosa Nonino
no formato de painéis de discussão, com
Luciana Cisoto Ribeiro
profissionais da área.
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14/09
(3ª f)

15/09
(4ª f)

13-17

9-12

15/09
(4ª f)

13-16

15/09
(4ª f)
16/09

16-17
-

Online

Online

Online

Todos

Todos

Todos

OnTodos
line
moodle
-

Dialogar com o grupo e contribuir para as
reflexões coletivas.
Identificar o papel do profissional na área
Módulo 4
de Nutrição em Alimentação Coletiva
Nutrição em
Conhecer diferentes campos de atuação
Alimentação
do nutricionista na área Nutrição em
Coletiva
Alimentação Coletiva
Dialogar com o grupo e contribuir para as
reflexões coletivas.
Identificar o papel do profissional na área
Módulo 5
de Nutrição na Cadeia de Produção,
Nutrição na
Indústria e Comércio de Alimentos
Cadeia de
Conhecer diferentes campos de atuação
Produção,
do nutricionista na área Nutrição na Cadeia
Indústria e
de Produção, Indústria e Comércio de
Comércio de
Alimentos
Alimentos
Dialogar com o grupo e contribuir para as
reflexões coletivas.
Identificar o papel do profissional na área
de Nutrição no Ensino, Pesquisa e
Módulo 6
Extensão
Nutrição no
Conhecer diferentes campos de atuação
Ensino, Pesquisa do nutricionista na área Nutrição no
e Extensão
Ensino, Pesquisa e Extensão
Dialogar com o grupo e contribuir para as
reflexões coletivas.
Avaliação onInterpretar os conteúdos trabalhados em
line
cada módulo.
Frequência na
Contabilizar a frequência em cada módulo
disciplina

Abordagem do tópico com atividade on-line Carla Barbosa Nonino
no formato de painéis de discussão, com
Luciana Cisoto Ribeiro
profissionais da área.

Abordagem do tópico com atividade on-line Carla Barbosa Nonino
no formato de painéis de discussão, com
Luciana Cisoto Ribeiro
profissionais da área.

Abordagem do tópico com atividade on-line Carla Barbosa Nonino
no formato de painéis de discussão, com
Luciana Cisoto Ribeiro
profissionais da área.

Aplicação de avaliação on-line, individual, na
plataforma Moodle
Sistema de registro de frequência no
moodle

Carla Barbosa Nonino
Luciana Cisoto Ribeiro
Carla Barbosa Nonino
Luciana Cisoto Ribeiro
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