Atualização Matriz Curricular – Cursos de Graduação
NUTRIÇÃO
DISCIPLINA

PROFESSOR

Antropologia Filosófica

Mestre

Edú
Roberto
Cerutti Barros
Geni
Maria
Quatrin de
Oliveira

Imunologia

Nutrição Humana I

Rúbia
Deon

Garcia

de

Fisiologia Humana

Metodologia Científica

TEMPO
DE CASA

CURRÍCULO LATTES

05 anos

http://lattes.cnpq.br/2749350045181445

Mestre

15 anos

http://lattes.cnpq.br/6963010566871268

Especialista

17 anos

http://lattes.cnpq.br/4128144186100512

Doutora

05 anos

Doutora

03 anos

Cassiano
Busata
Cristiane
Batassini

Mestre

04 anos

http://lattes.cnpq.br/0966361639320455

Doutora

03 anos

http://lattes.cnpq.br/1454714720451465

Maria Cristina
Gubiani Aita

Mestre

25 anos

http://lattes.cnpq.br/5972042608586275

Cristiane
Batassini

Bioquímica I - A
Microbiologia
Alimentos

Fernando
Battisti

TITULAÇÃO

http://lattes.cnpq.br/1609654141928673

http://lattes.cnpq.br/1454714720451465

Metodologia
Aulas expositivas e dialogadas, leitura de textos e
discussão. Debates, apresentação de trabalhos,
elaboração de textos, sínteses e seminários.
O conteúdo será desenvolvido através de aulas
expositivas teóricas, aulas práticas, questionamentos,
trabalhos individuais e em grupo com auxílio de
referências bibliográficas.
- Aulas expositivas teóricas em data show, slides e
quadro de giz.
- Sessões de vídeo.
- Elaboração de planos alimentares por faixa etária.
- Relatórios.
Aulas expositivas com a utilização de retroprojetores,
projetores de slides, data-show, lousa, seminários e
relatórios.
Aulas expositivas, aulas práticas com trabalhos
individuais e em grupos.
Aulas
teórico-práticas,
utilizando
recursos
audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, mapas
anatômicos e eventuais peças anatômicas.
- Exposição dialogada.
- Seminários.
- Estudo de casos.
- Simulações.
- Visita técnica.

Milene Urrutia
De Azevedo

Mestre

04 anos

http://lattes.cnpq.br/5858599378874879

Dionara Simoni
Hermes
Volkweis

Mestre

09 anos

http://lattes.cnpq.br/0937275495533608

Fábia Benetti

Mestre

Educação Alimentar

Dionara Simoni
Hermes
Volkweis

Mestre

Higiene Dos Alimentos
E Vigilância Sanitária

Caroline
Marangon
Dourado

Bromatologia

Rosselei
Silva

Projetos De Pesquisa
Em Nutrição

Rúbia
Deon

Nutrição
Infantil

Rúbia
Deon

Técnica Dietética II

Nutrição em
Coletiva I

Saúde

Avaliação
Planejamento
Nutricional

e

Materno-

05 anos

09 anos

http://lattes.cnpq.br/0937275495533608

http://lattes.cnpq.br/7739877472261116

Mestre

Caiel

http://lattes.cnpq.br/7683140897407639

Mestre

07 anos

http://lattes.cnpq.br/2187197138622302

Garcia

Doutora

05 anos

http://lattes.cnpq.br/1609654141928673

Garcia

Doutora

05 anos

http://lattes.cnpq.br/1609654141928673

- Aulas teórica, expositivas e dialogadas com uso de
data show, quadro e giz.
- Aulas práticas no laboratório de técnica dietética.
- Aulas teóricas com discussão de artigos científicos e
documentos governamentais.
- Seminários envolvendo programas de saúde, de
alimentação e nutrição.
- Aulas expositivas e dialogadas, com utilização de
textos científicos previamente selecionados ou de livre
escolha do aluno.
- Trabalhos em grupo e apresentação em plenário.
- Recursos de audiovisuais (data show, filmagem e
vídeo)
- Aulas práticas realizadas no ambulatório de
especialidades em nutrição na URICEPP.
- Aulas teóricas.
- Seminários de educação alimentar e nutricional.
- Planejamento em educação alimentar para aplicação
nos grupos fisiológicos.
- Aulas expositivas e dialogadas.
- Trabalhos em grupo e apresentação em plenário.
- Recursos de audiovisuais (data show, filmagem e
vídeo).
Aulas teóricas, aulas práticas e seminários (artigos
relacionados aos assuntos das aulas teóricas).
Métodos de elaboração de projeto através de
supervisão.
- Aulas Expositivas e Dialogadas, com uso de data
show
- Estudo dirigido

Ambulatório
Especialidades
Nutrição I

De
Em

Patologia II

Práticas
Coletiva

Em

Saúde

Dietoterapia Aplicada II

Planejamento
E
Organização
em
Serviços De Nutrição II

Estágio
Supervisionado
Nutrição Clínica I
Estágio
Supervisionado

Dionara S. H.
Volkweis
Rúbia
Garcia
Deon
Edú
Roberto
Cerutti Barros

Mestre

09 anos

http://lattes.cnpq.br/0937275495533608

Doutora

05 anos

http://lattes.cnpq.br/1609654141928673

Mestre

15 anos

http://lattes.cnpq.br/6963010566871268

Dionara Simoni
Hermes
Volkweis

Mestre

09 anos

http://lattes.cnpq.br/0937275495533608

Fábia Benetti

Mestre

Caroline
Marangon
Dourado

05 anos

http://lattes.cnpq.br/7683140897407639

http://lattes.cnpq.br/7739877472261116

Mestre

Em

Fábia Benetti

Mestre

05 anos

http://lattes.cnpq.br/7683140897407639

Dionara S. H.
Volkweis

Mestre

09 anos

http://lattes.cnpq.br/0937275495533608

Em

- Discussão de Artigos Científicos
- Estudos de Casos Clínicos.
Práticas em Ambulatório de Nutrição Clínica para
orientação nutricional.
- Estudo de caso clínico.
- Aulas expositivas e dialogadas.
- Trabalhos em grupos e apresentação em plenário.
- Recursos de vídeo e projetor de imagem.
- Aulas expositivas e dialogadas com estudos de
casos clínicos.
- Práticas de nutrição em unidades de saúde, grupos
de saúde, escolas municipais, Vigilância sanitária.
- Aulas expositivas e dialogadas, com utilização de
textos científicos previamente selecionados ou de livre
escolha do aluno.
- Recursos de audiovisuais (data show, filmagem e
vídeo).
- Trabalhos individuais ou em grupo e apresentação
em plenário.
- Trabalhos com cálculos de dietas, estudos de caso.
- Aulas expositivas e dialogadas.
- Trabalhos individuais, em grupo e apresentação em
plenário.
- Recursos de audiovisuais (data show, filmagem e
vídeo).
- Leituras de textos atualizados.
- Visitas técnicas em UAN
Supervisão e acompanhamento dos estágios com
orientação in loco.
Supervisão e acompanhamento das atividades de
estágio com suporte teórico-prático.

Nutrição Coletiva I
Estágio
Supervisionado
Em
Planejamento
e
Organização
em
Serviços de Nutrição

Rúbia
Garcia
Deon
Rúbia
Garcia
Deon
Dionara S. H.
Volkweis

Doutora

04 anos

http://lattes.cnpq.br/1609654141928673

Doutora

04 anos

http://lattes.cnpq.br/1609654141928673

Mestre

09 anos

http://lattes.cnpq.br/0937275495533608

Supervisão e acompanhamento dos estágios com
orientações.

