
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Entre em contato com o SN e 
agende um horário para falar com 
uma de nossas nutricionistas. 

Precisa de orientação a respeito de 
sua alimentação? 

•O atendimento é destinado aos 
estudantes encaminhados pelo 
Programa Saudavelmente que 
atendam aos critérios abaixo: 

•Estudantes com diagnóstico de 
transtornos alimentares, com no 
mínimo 1 mês de 
acompanhamento no 
Saudavelmente (4 sessões) e 
aderindo a(s) terapia(s). 

•Estudantes com no mínimo 60 dias 
de acompanhamento no 
Saudavelmente (8 sessões), cujo 
acompanhamento nutricional se 
faça necessário em decorrência de 
ganho ou perda de peso decorrente 
da medicação, alergias/ 
intolerâncias alimentares e outras 
patologias associadas. 

•Os estudantes são encaminhados 
ao atendimento individual ou em 
grupo mediante avaliação de cada 
caso. 

Como funciona o 
atendimento 
ambulatorial? 

• Gilciléia Inácio de Deus Borba                    
Nutricionista  

• Grazielle Gebrim Santos 
Nutricionista  

• Samantha Pereira Araújo 
Coordenadora/Nutricionista  

• Sara Cristina Nogueira 
Nutricionista   

• Orlanda Alves de Brito   
Auxiliar administrativo 

• Ranniere Marquelli A. Batista                       
Assistente em Administração 

Quem somos? 

•Endereço: Avenida das Nações 
Unidades, s/n, Praça Universitária, 
Setor Leste Universitário, Goiânia- 
GO. Campus Colemar Natal e Silva - 
Prédio da Pró Reitoria de Assuntos 
Estudantis, 1º andar.  

•Telefone: (62) 32096229 

•E-mail: nutricao.prae@ufg.br 

Contato 
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• O Serviço de Nutrição 
(SN)  tem o objetivo de 
proporcionar à 
comunidade 
universitária, em 
especial aos estudantes 
participantes dos 
programas de 
assistência estudantil da 
PRAE/UFG, a oferta de 
uma alimentação 
balanceada e em 
condições higiênico-
sanitárias adequadas, 
minimizando a evasão e 
favorecendo a formação 
no âmbito da UFG.  

O que é? 

• Planejamento e      
supervisão dos serviços de 
alimentação e nutrição da 
UFG. 

• Avaliação de cardápios e 
supervisão das condições de 
higiene e boas práticas na 
aquisição, armazenamento, 
manipulação e distribuição 
de alimentos nos 
restaurantes universitários, 
que são terceirizados. 

• Participação em comissões 
de elaboração de editais 
para terceirização dos 
espaços de alimentação da 
UFG. 

• Participação em comissões 
de organização das feiras de 
alimentação do Conpeex, 
Espaço das Profissões e 
outros eventos da UFG. 

Onde atuamos? 

• Participação em comissões 
fiscalizadoras de contratos 
de serviços terceirizados 
de alimentação no âmbito 
da UFG. 

• Participação em eventos 
acadêmicos com ações de 
promoção de saúde e da 
alimentação saudável. 

• Atendimento ambulatorial 
ao público do Programa 
Saudavelmente que 
necessite da terapia 
nutricional complementar. 

• Desenvolvimento de 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 


