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Avaliação Nutricional  

Introdução ao estudo da avaliação nutricional. Indicadores do estado nutricional. 
Métodos e Técnicas de Avaliação do Estado Nutricional e de Composição Corporal. 
Inquéritos dietéticos. Avaliação bioquímica e clínica do estado nutricional. Prática de 
avaliação nutricional em serviços de saúde e equipamentos sociais (ex. escolas, 
instituições de longa permanência, centros comunitários etc. 
 

Educação Nutricional I 

Educação e comunicação em saúde. Teorias da educação e aprendizagem. Educação 
nutricional: conceito, histórico, finalidade e prática. Métodos e instrumentos para 
educação nutricional de indivíduos e coletividades. 

Educação Nutricional II 

Planejamento, execução e avaliação de programas de educação alimentar e nutricional. 
Práticas alimentares sustentáveis. 

Nutrição Materno-Infantil e do Adolescente I 

Saúde Materno-Infantil. Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. O 
recém-nascido de baixo peso e o prematuro. Alimentação e nutrição do lactente, pré-
escolar, escolar e adolescente. Necessidades nutricionais da criança e do adolescente. 
Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente. 

Nutrição Materno-Infantil e do Adolescente II 

Saúde da mulher. Pré-natal. Gestação. Gestação na adolescência. Atenção nutricional na gestação, 
puerpério e lactação. Diabetes mellitus na gestação. Hipertensão arterial na gestação e eclâmpsia. 
Obesidade na gestação e lactação. 

Nutrição em Saúde Pública I 

Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde. Nutrição na Atenção Básica. 
Direito Humano à Alimentação Adequada. Segurança Alimentar e Nutricional. 
Alimentação escolar. Economia e Nutrição. Planejamento em Saúde e Nutrição. 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nutrição em Saúde Pública II 

O nutricionista e a saúde pública. Políticas e programas de intervenção nas carências, 
excessos nutricionais e doenças infecciosas. O nutricionista e ações básicas de saúde nos 

ciclos da vida. Gestão pública em serviços de saúde e educação. Bioética e equidade. 
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Promoção da Saúde I 

Conceitos de saúde e promoção da saúde: aspectos conceituais, históricos e metodológicos. 
Abordagens e campos de atuação em promoção da saúde. Educação popular. Reflexões 
bioéticas sobre saúde e cidadania. 

Promoção da Saúde II 

Saúde e seus determinantes sociais. Diagnóstico participativo na comunidade. Elaboração, 
execução e avaliação de ações em promoção da saúde. Comunicação em promoção da saúde. 
Comunidade e questões éticas. 

Alimentação Escolar  

Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a interface com o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Gestão na alimentação escolar. Controle social e o 
PNAE. Educação promotora de saúde na alimentação escolar. 

Disciplinas Obrigatórias - Continuação 

Disciplina optativa 
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