Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA)
Já usa Moodle e-disciplinas?
Precisa de apoio elaborar o ambiente nos e-disciplinas?

X ⃝ Sim

⃝ Não

⃝ Sim

X⃝ Não

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Curso
Nutrição e Metabolismo
Código e nome da disciplina RNM4416 – Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição l
Período de oferecimento
19/04/2021 a 07/06/2021
Coordenadores
Carla Barbosa Nonino
Docentes
Carla Barbosa Nonino

CARGA HORÁRIA
Teórica
Estudo dirigido
Total

40h
20h
60h

CONTEXTO:
A Nutrição em Alimentação Coletiva – Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição é uma das áreas de atuação do nutricionista segundo a
resolução CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018. A disciplina trata da atuação do nutricionista em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN).
Envolve o conhecimento dos fundamentos e conceitos relacionados à administração geral e sua aplicação em Serviços de Alimentaçaõ , assim como o
conhecimento das estruturas organizacionais e dos aspectos fiś icos e funcionais, incluindo a definição e dimensionamento das áreas, os equipamentos e
os recursos humanos dentro das UANs. Além disso, também será discutido as práticas sustentáveis no planejamento físico e funcional das UANs.
Para melhor assimilação, a disciplina conta com estudos de caso de diferentes UANs. Os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nessa
disciplina saõ a base para o entendimento da disciplina seguinte (UAN II) e são essenciais para a formaçaõ do nutricionista que atuará na área de UAN.
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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
- Aula teórica expositiva
dialogada
- Elaboração e apresentação de
seminários
- Elaboração e discussão de
estudo de caso

Como será avaliado?
Avaliação

HABILIDADES
- Discussão nos seminários e nos
estudos de caso
- Estimular o desenvolvimento de
atividades em grupo

HABILIDADES
- Apresentação e discussão de
seminários e estudos de caso
- Discussões em grupo
- Participação nas atividades
propostas

HABILIDADES
- Seminários e estudos de caso
- Desempenho nos trabalhos
- Apresentação dos trabalhos

ATITUDINAIS
- Postura e capacidade de
argumentação durante as
discussões, apresentações de
seminários e de estudos de caso
- Análise crítica do estudo de
caso
- Participação e interação com os
grupos de estudo/atividades

ATITUDINAIS
- Análise crítica durante o
preparo dos seminários e estudos
de caso

ATITUDINAIS
- Observação da postura durante
as discussões em sala de aula
- Observação da capacidade de
argumentação com base no
conhecimento teórico e prático
adquirido
- Assiduidade e pontualidade na
disciplina
- Integração com os colegas de
grupo e com o professor

COGNITIVOS
- Conceitos sobre administração,
estruturas organizacionais e
aspectos físicos e funcionais de
uma UAN

COGNITIVOS
- Avaliação do conteúdo
apresentado nos seminários
- Avaliação dos relatórios do
estudo de caso
- Avaliação do conteúdo da
disciplina (prova final)
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Roteiro de Atividades
CURSO: Nutrição e Metabolismo

COORDENADOR DA DISCIPLINA: Carla Barbosa Nonino
MONITOR DA DISCIPLINA: Marcio Koiti Saito

CÓDIGO: RNM4416

Data

Dia da
semana

ANO:
2021

Horário

Local

19/04

Segundafeira

8-12

Google
Meets

26/04

Segundafeira

8-12

Google
Meets

27/04

Terçafeira

Segunda03/05
feira

04/05

Terçafeira

Turma

NOME DA DISCIPLINA: Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição l
Tema da
atividade

Objetivos de Aprendizagem/ Resultados Estratégias de Ensino
esperados
& Aprendizagem

- Apresentação da disciplina: objetivos,
cronograma de atividades e métodos de
avaliação
Administração de - Conhecer aspectos básicos de
Unidades de
administração
Alimentação e
- Conhecer aspectos de administração em
Nutrição (UAN) UANs
Apresentação da
disciplina

Docente
responsável

- Aula teórica expositiva
Carla B. Nonino
dialogada
- Aula teórica expositiva
Carla B. Nonino
dialogada

14h-18h

Google
Meets

Estudo dirigido

- Elaboração de estudo de caso dirigido
com aplicação do conteúdo aprendido

- Apresentação de
situação onde os alunos,
divididos em 7 grupos,
terão que aplicar o
Carla B. Nonino
conteúdo aprendido
- Material para
discussão disponível na
Plataforma Moodle

8-12

Google
Meets

Estruturas
organizacionais
em UAN

- Conhecer as estruturas organizacionais
de uma UAN

- Aula teórica expositiva
Carla B. Nonino
dialogada

- Elaboração de estudo de caso dirigido
com aplicação do conteúdo aprendido

- Apresentação de
situação onde os alunos
terão que aplicar o
conteúdo aprendido
- Material para

14h-18h

Google
Meets

Estudo dirigido
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discussão disponível na
Plataforma Moodle
Segunda10/05
feira

11/05

Terçafeira

8-12

Google
Meets

14h-18h

Google
Meets

- Conhecer as áreas e o layout de uma
Dimensionamento
UAN
das áreas da UAN
- Dimensionar as áreas de uma UAN
- Conhecer os aspectos físicos e
Aspectos físicos e funcionais de uma UAN
funcionais da
- Conhecer aspectos sustentáveis no
UAN
planejamento físico e funcional de uma
UAN

13/05

Quintafeira

14h-18h

Google
Meets

17/05

Segundafeira

8-12

Google
Meets

18/05

Terçafeira

14h-18h

Google
Meets

Estudo dirigido

24/05

Segundafeira

8-12

Google
Meets

Recursos
Humanos em
UAN

25/05

Terçafeira

14h-18h

Google
Meets

Estudo dirigido

Estudo dirigido

- Elaboração de estudo de caso dirigido
com aplicação do conteúdo aprendido

Equipamentos em - Conhecer os equipamentos necessários
UAN
para cada área de uma UAN

- Elaboração de estudo de caso dirigido
com aplicação do conteúdo aprendido

- Conhecer os aspectos relacionados aos
recursos humanos dentro de uma UAN,
assim como seu dimensionamento
- Elaboração de estudo de caso dirigido
com aplicação do conteúdo aprendido

- Aula teórica expositiva
Carla B. Nonino
dialogada

- Aula teórica expositiva Carla B. Nonino
dialogada
Marcio K. Saito
- Apresentação de
situação onde os alunos
terão que aplicar o
conteúdo aprendido
Carla B. Nonino
- Material para
discussão disponível na
Plataforma Moodle
- Aula teórica expositiva
Carla B. Nonino
dialogada
- Apresentação de
situação onde os alunos
terão que aplicar o
conteúdo aprendido
Carla B. Nonino
- Material para
discussão disponível na
Plataforma Moodle
- Aula teórica expositiva
Carla B. Nonino
dialogada
- Apresentação de
situação onde os alunos
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terão que aplicar o
conteúdo aprendido
- Material para
discussão disponível na
Plataforma Moodle

31/05

01/06

07/06

Segundafeira

Terçafeira

Segundafeira

8-12

Google
Meets

Apresentação e
discussão do
estudo de caso

8-12

Google
Meets

Apresentação e
discussão do
estudo de caso

8-10

Google
Meets

Avaliação final

10-12

Google
Meets

Devolutiva

- Os alunos irão apresentar o estudo de
caso na forma de seminário
- Estabelecer diálogo entre os grupos para
aprimorar a reflexão acerca dos principais
problemas encontrados e possíveis
soluções
- Refletir sobre os aspectos físicos e
funcionais de diferentes UANs
- Os alunos irão apresentar o estudo de
caso na forma de seminário
- Estabelecer diálogo entre os grupos para
aprimorar a reflexão acerca dos principais
problemas encontrados e possíveis
soluções
- Refletir sobre os aspectos físicos e
funcionais de diferentes UANs
Avaliação formal

- Aula expositiva do
estudo de caso
- Questionamentos e
Carla B. Nonino
discussão relacionados à
apresentação e conteúdo

- Aula expositiva do
estudo de caso
- Questionamentos e
Carla B. Nonino
discussão relacionados à
apresentação e conteúdo

Prova

- Apresentar os resultados das avaliações
das atividades desenvolvidas na disciplina Apresentação dos
- Orientar sobre a avaliação da disciplina resultados
na Plataforma Moodle
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