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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Graduação em Nutrição do Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio 

Teixeira da Universidade Federal da Bahia (IMS-CAT/UFBA), localizado no município de 

Vitória da Conquista - BA.  

A construção do novo PPC de Graduação em Nutrição contou com a participação do 

Núcleo Docente Estruturante do curso com docentes representando as três principais áreas da 

nutrição, a saber: Nutrição Social, Nutrição Clínica e Nutrição em Unidades de Alimentação e 

Nutrição; além de um docente representando os componentes curriculares básicos do curso. 

Foram convidados a compor a comissão outros representantes do corpo discente do curso e 

um servidor técnico administrativo responsável por assuntos educacionais. No presente PPC, 

buscou-se adequar todos os requisitos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Nutrição e seguir as orientações do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), 

destacando o Sistema Único de Saúde (SUS) como um cenário extremamente importante para 

a formação de profissionais preparados para atender às necessidades sociais e de saúde, 

considerando a realidade do contexto epidemiológico atual. Na definição da matriz foram 

considerados as cargas horárias dos docentes do IMS/UFBA, não havendo impacto relevante 

na carga horária, em comparação a atual carga horária dos docentes do curso de Nutrição. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/94), em seu artigo 12, 

inciso I, explicita como seu propósito educativo que “os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, têm a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica”. O inciso II reforça esta determinação ao definir que os 

docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino. 

Com o objetivo de melhorar a proposta pedagógica do curso, as discussões foram 

pautadas principalmente na inserção profissional antecipada, na flexibilização da matriz e na 

organização sequenciada do conhecimento de maneira a permitir a construção de habilidades 

e competências necessárias à atuação do Nutricionista.  

Outros aspectos pedagógicos considerados para melhoria do curso foram a 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e a articulação entre a teoria e a prática. Em 

relação ao primeiro, pode-se afirmar que os docentes do IMS-CAT/UFBA estão 

permanentemente estimulando os discentes a participarem de atividades de pesquisa e 
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extensão, contribuindo para ampliação do conhecimento adquirido no ensino e também para 

mudança na realidade da população regional. Dessa forma, as atividades acadêmicas foram 

definidas pensando nestes três âmbitos (ensino, pesquisa e extensão) e espera-se que o aluno 

participe em no mínimo duas destas formas de conhecer-agir. E por último, a articulação 

teoria e prática podem ser vista de forma ampla na matriz curricular com a inserção de aulas 

práticas em conjunto com a teoria e pela antecipação de alguns estágios curriculares. Esses 

aspectos pedagógicos visam uma melhor estruturação do curso, além de maior coerência entre 

as Ementas e os Planos de Ensino dos diferentes componentes curriculares obrigatórios e 

optativos. 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Curso de Graduação em Nutrição 

MODALIDADE OFERECIDA: Bacharelado 

GRAU ACADÊMICO CONFERIDO: Bacharel em Nutrição 

TITULAÇÃO CONFERIDA: Nutricionista 

ANO DE INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO CURSO: 2006 

PORTARIA DE RECONHECIMENTO: Portaria nº 45 de 22 de maio de 2012 

CARGA HORÁRIA: 4042 horas  

DURAÇÃO DO CURSO: Tempo Mínimo – 4,0 anos 

                                            Tempo Máximo – 7,0 anos  

REGIME ACADÊMICO: Semestral 

TURNO DE OFERTA: Diurno 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS: 40 vagas anuais  

 

MISSÃO DO CURSO 

Formar profissionais para a responsabilidade social, capazes de promover a melhoria da 

qualidade de vida da população, a partir da interação de fatores biológicos, socioeconômicos, 

políticos, culturais e ambientais, expressa nas relações entre o homem e o alimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização da IES e Histórico do curso de Nutrição do IMS-CAT/UFBA  

O IMS-CAT/UFBA, situado em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia, é 

uma instituição de ensino superior (IES) de caráter público, mantida pela União, nos termos 

do artigo 10, do Decreto n° 5.773/2006.  

O Campus Anísio Teixeira constitui uma unidade universitária da UFBA e segue o 

Estatuto e Regimento Geral da mesma. O Regimento Interno do IMS-CAT/UFBA foi 

aprovado pelo Conselho Universitário em 26 de outubro de 2012, mediante a Resolução nº 

05/2012. Esta unidade universitária é composta por Congregação, Diretoria, Colegiados, 

Coordenação Acadêmica, Núcleos Acadêmicos, Gerência Administrativa e Financeira, 

Núcleo de Tecnologia de Informação, Documentação e Comunicação. O IMS-CAT/UFBA 

tem representação no Conselho Universitário (CONSUNI), Conselho Acadêmico de Ensino, 

Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão e no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE). 

 A integração entre o Campus e a sede se faz através da representação nestes órgãos e 

pelos sistemas integrados, como sistema acadêmico, sistema de acompanhamento de 

documentos e sistema departamento. A unidade, como previsto no regimento geral, está 

vinculada à Secretaria Geral de Cursos (SGC) e à Superintendência de Administração 

Acadêmica (SUPAC), situadas em Salvador-BA, para deliberações acerca de documentos 

oficiais para os alunos e de atividades acadêmicas.  

Por ser um instituto focado em cursos da área da saúde, a IES apresenta como perfil a 

formação de profissionais socialmente comprometidos com a realidade loco regional, que 

saibam trabalhar em equipe, inseridos no contexto do SUS. A instalação do IMS-CAT/UFBA 

ocorreu no ano de 2006 como parte do processo de interiorização da UFBA, que integra a 

política de expansão do ensino superior do Governo Federal. As atividades do Campus foram 

iniciadas a partir da implantação do Curso de Bacharelado em Nutrição, e outros dois cursos 

da área de saúde: Enfermagem e Farmácia. Em 2009 houve a implantação dos cursos de 

Ciências Biológicas e Biotecnologia e em 2010 do curso de Psicologia, este vinculado ao 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI). E o curso de medicina que foi implementado em 2015, recebendo sua primeira 

turma em 2016. 

 



8 

 

Os cursos começaram a ser ofertados no IMS-CAT/UFBA, de acordo com as 

demandas relativas à área de saúde do município e da região. Para a implantação do curso de 

Graduação em Nutrição, o Projeto Pedagógico foi elaborado tendo como base o curso de 

Nutrição do Campus da UFBA em Salvador (Escola de Nutrição da UFBA – ENUFBA).  

Desde a sua implantação o curso de graduação em nutrição sofreu 3 modificações 

curriculares, que ocorreram nos períodos 2008.1, 2009.1 e 2013.1. A primeira modificação no 

ano de 2008 se deu pela necessidade de atualização e/ou adaptação dos componentes 

curriculares comuns aos cursos de Enfermagem, Farmácia e Nutrição. Foram modificados os 

componentes IMS005- Epidemiologia; IMS004- Histologia; IMS010-Biologia; IMS015- 

Parasitologia Humana; IMS006-Bioestatistica. As modificações foram justificadas pelo fato 

de que as ementas vigentes não respondiam às necessidades dos cursos, por estarem 

incompletas, desatualizadas e/ou divergirem das necessidades dos discentes e docentes.  

No ano de 2009 ocorreu no IMS, um processo de unificação de alguns componentes 

curriculares comuns entre os cursos. Os componentes que sofreram modificações estão 

listadas no quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Quadro 1- Componentes curriculares modificados na matriz 2009.1.  

 

Componente curricular Modificação 

IMS001- Anatomia Passou a se chamar IMS001-Anatomia 

Humana 

IMS010- Biologia  Passou a se chamar IMS010-Biologia Celular 

e Molecular 

IMS020- Complementos de Química I  Passou a se chamar IMS020- Química Geral; 

IMS113-Bioquímica Aplicada a Nutrição I  Substituída pela disciplina IMS078- 

Bioquímica I 

IMS004- Histologia  Substituída pela disciplina IMS180-

Histologia e Embriologia 

IMS003- Fisiologia  Passou a se chamar IMS003- Fisiologia 

Humana 

IMS014- Microbiologia Passou a se chamar IMS014- Microbiologia e 

Imunologia 

IMS114-Bioquimica Aplicada a Nutrição II Substituída pela disciplina IMS079- 

Bioquímica II 

IMS124- Introdução a Metodologia de 

Pesquisa 

Substituída pela disciplina IMS048- 

Metodologia do Trabalho Científico 

IMS11- Bromatologia Substituída pela disciplina IMS021- 

Bromatologia I 

IMS002- Processos Gerais de Patologia Passou a se chamar IMS002-Patologia 

 Inclusão das disciplinas obrigatórias 

IMSA96-Trabalho de Conclusão de Curso I e 

IMS A97- Trabalho de Conclusão de Curso 

II 

 

 Inclusão das disciplinas optativas: IMS167- 

Análise Sensorial; IMS176-Bromatologia II; 

IMS177-Fisiopatologia e Terapêutica; 

IMS268-Libras-Linguas Brasileiras de 

Sinais; IMSA72-Nutrição e Fisiologia do 

Exercício; IMSA73-Nutrição Experimental; 

IMSB07-Gastronomia Hospitalar; IMSB69-

Imunopatologia Aplicada; IMS078-

Bioquimica de Alimentos. 

  

 No ano de 2013 as modificações que foram realizadas na matriz do curso foram 

decorrentes da implantação da nova Matriz do curso de Ciências Biológicas que modificou o 

nome dos componentes IMS078- Bioquímica I para IMS078-Bioquimica Estrutural e do 

componente IMS020- Química Geral que passou a se chamar IMS020- Bases Químicas. Vale 

ressaltar que estas modificações não foram uma solicitação do colegiado de Nutrição e sim, 

realizadas pelas instâncias superiores em Salvador.  
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Atualmente o IMS-CAT/UFBA possui três programas de pós-graduação Stricto Sensu, 

a saber: o Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, modalidade 

mestrado e doutorado, e o Programa de Pós-Graduação em Biociências ao nível de mestrado e 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva ao nível de mestrado. O Instituto conta 

também com o programa de Residência Multiprofissional em Urgência tendo o IMS-

CAT/UFBA como instituição formadora e o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) 

como instituição executora.  

 

1.2 A cidade de Vitória da Conquista 

Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado da Bahia e sua população em 

2014 foi estimada em 340.199 habitantes (IBGE, 2015)
1
. Possui um dos Produtos Interno 

Bruto (PIBs) que mais crescem no interior desta região. Capital regional de uma área que 

abrange aproximadamente 70 municípios na Bahia, além de 16 cidades do norte de Minas 

Gerais. Tem a altitude de 923 metros podendo atingir mais de 1.000 metros nos bairros mais 

altos. A cidade possui uma área de 3.743 km² (PMVC, 2013)
2
.  

 Até a década de 40, a base econômica do município se fundava na pecuária extensiva. 

A partir dai, a estrutura econômica e social entraria em um novo estágio, com o comércio 

ocupando um lugar de grande destaque na economia local. Em função de sua privilegiada 

localização geográfica, com a abertura da rodovia Rio-Bahia (BR-116) e da rodovia Ilhéus-

Lapa (BA-262), o município integra-se às outras regiões do estado e ao restante do país e 

polariza quase uma centena de municípios do sudoeste da Bahia e norte de Minas (PMVC, 

2013)
2
. 

 A partir do final dos anos 80, o município realça sua característica de polo de serviços. 

A educação, a rede de saúde e o comércio se expandem, tornando a cidade a terceira 

economia do interior baiano. As microindústrias, instaladas por todo o município, geram 

trabalho e renda. O setor de saúde ganhou novas dimensões, antigos hospitais foram 

aperfeiçoados, clínicas especializadas e Unidade de Saúde da Família foram abertas. Como 

polo educacional a cidade conta com uma Universidade Federal, uma Universidade Estadual e 

diversos centros privados em educação. Hoteleiros, empresários, comerciantes atacadistas e 

profissionais liberais formam os segmentos que, junto com a educação e a saúde, fizeram a 

                                                 
1
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).IBGE Cidades@. Disponível em 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=293330>. Acesso em 29 de abril de 2015. 

2
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA (PMVC). Cidade. Disponível em 

<http://www.pmvc.ba.gov.br>. Acesso em 13 de fevereiro de 2013. 
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infraestrutura da cidade se desenvolver atraindo a população dos municípios vizinhos e de 

variadas regiões (PMVC, 2013)
2
, aumentando, portanto, a população flutuante que circula na 

cidade diariamente. 

A expansão do ensino superior, especialmente das Universidades Públicas em polos de 

desenvolvimento urbanos de microrregiões, como a cidade de Vitória da Conquista, contribui 

para o fortalecimento das Universidades locais, além de ser essencial ao desenvolvimento 

regional da população local. Essa interiorização das Universidades propicia também o 

desenvolvimento econômico e social porque aproveita as potencialidades locais, bem como 

oferece melhoria da qualidade de vida da população. Os municípios que possuem 

representações de Universidades estão permanentemente desfrutando de um acentuado 

processo de transformação econômica e cultural que é incrementado por parcerias firmadas 

entre a instituição e a comunidade em que está inserida, fomentando a troca de informações e 

as interações científicas, tecnológicas e intelectuais. E por fim, preenche lacunas geográficas e 

ocupa espaços em regiões nas quais as carências impedem o acesso das populações menos 

favorecidas ao ensino superior e, consequentemente, ao desenvolvimento. 

 

 

1.3 Importância do Nutricionista na Sociedade  

Na segunda metade do século XX, a sociedade brasileira passou por um intenso 

processo de transformação devido ao desenvolvimento industrial. Dentre as mudanças, 

destacam-se os novos hábitos sociais e a mudança no padrão de consumo alimentar 

(AKUTSU et al., 2005)
3
. Hoje, convive-se com problemas de saúde pública típicos de países 

desenvolvidos, com o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, 

advindas das mudanças do estilo de vida e do aumento da longevidade da população mundial. 

Todavia, problemas básicos de nações em desenvolvimento, como a desnutrição e as 

carências nutricionais, ainda persistem.  

Os agravos associados à alimentação e nutrição reservam um lugar de destaque nas 

políticas sociais. Nesse sentido, frente ao atual perfil epidemiológico, é fundamental fortalecer 

um modelo de atenção à saúde com forte componente de promoção e prevenção destes 

agravos. Para atingir esse modelo é necessário o aprimoramento constante da Política de 

Alimentação e Nutrição e a maior valorização dos campos de atuação do nutricionista. 

                                                 
3
 AKUTSU, R. T; BOTELHO, R.A; CAMARGO, E. B. A; SÁVIO; K. E. O; ARAÚJO, W. C Adequação das 

boas práticas de fabricação em serviços de alimentação. Revista de Nutr. Campinas, vol. 18, nº 3, pag. 419-

427, Maio/Jun. 2005. 
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 O nutricionista é o profissional capacitado para atuar visando à segurança alimentar e 

nutricional e o cuidado nutricional, em todas as áreas em que a alimentação e a nutrição se 

apresentem como fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e 

prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. Assim, o nutricionista busca 

oferecer à população soluções eficazes para uma modificação dos hábitos alimentares, nos 

quais sejam respeitados os aspectos culturais, sociais, considerando as características e 

necessidades individuais, com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida da população. 

 O campo de atuação do nutricionista é bastante amplo, diversificado e está em plena 

expansão, o que exige constante atualização profissional, tanto na área técnica quanto na área 

científica. Dentre as áreas de atuação do nutricionista podemos citar: Nutrição em Unidades 

de Alimentação e Nutrição, Nutrição Clínica, Nutrição Social, Docência, Indústria de 

Alimentos, Nutrição em Esportes e Marketing na área de Alimentação e Nutrição. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA  

A necessidade de reformulação do PPC de Nutrição se fez presente desde o início das 

suas atividades devido, principalmente, às peculiaridades inerentes à realidade local, onde o 

curso está inserido. Para tanto, o curso precisa articular e integrar as suas atividades 

acadêmicas aos serviços de saúde disponíveis na região, tendo em vista os campos de atuação 

prática dos futuros profissionais que serão formados pelo curso. Além disso, este novo PPC 

considera o perfil do corpo docente do IMS-CAT/UFBA, direciona melhor o foco das suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de possibilitar ao aluno um maior contato com 

temas que hoje fazem parte da realidade do conhecimento na área de alimentação e nutrição. 

A reformulação do PPC é resultado também de uma compreensão corrente nas 

instituições de ensino superior referente ao processo de formação dos seus alunos, o qual 

necessita ser revisto de maneira permanente, em consonância com os novos conhecimentos, 

descobertas e tendências que se produzem nas mais diversas áreas do conhecimento. Além 

das transformações referentes à evolução dos conhecimentos técnicos-científicos, o perfil 

profissional almejado deve ser repensado, visto que cada vez mais são exigidas novas 

competências e habilidades dos profissionais que irão atuar numa sociedade complexa e 

globalizada que passa por profundas e rápidas transformações.  
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O PPC se constitui num instrumento de fundamental importância para a comunidade 

acadêmica planejar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das suas atividades, atestando se 

as mesmas estão em correspondência com as diretrizes e planos propostos, e, além disso, se 

estão atendendo às demandas de saúde da população, no caso específico deste PPC, aquelas 

referentes à formação de profissionais competentes e compromissados com as demandas 

sociais de saúde e ao desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos diversos campos em que 

a saúde se relaciona com a nutrição. 

Com relação ao currículo do curso, pretende-se estabelecer uma formação mais 

integrada e que possibilite ao aluno uma visão que incorpore as diversas dimensões 

(fisiológica, biológica, sanitária, cultural, psicológica, política, econômica) que se relacionam 

à alimentação/nutrição nos mais variados contextos. Assim, uma das ações que o curso 

buscará incentivar será a inserção desde o inicio do curso dos alunos em atividades práticas, 

visto que a realidade referente à prática profissional poderá ser articulada e vivenciada de 

maneira mais efetiva. Espera-se que essa prática resulte num processo formativo mais crítico 

e reflexivo, uma vez que os problemas vivenciados permitem considerar fenômenos como 

complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade e conflito de valores, que por vezes não 

se enquadram num modelo de racionalidade técnica, o qual tende a desconsiderar as diversas 

variantes presentes na atuação de um profissional que atua no campo da saúde. 

Estas iniciativas se traduzem num esforço que pretende ultrapassar a dicotomia 

teoria/prática e que no fundo buscam aproximar o trabalho do profissional ao do pesquisador, 

já que se estimula o trabalho da reflexão no próprio cotidiano, oportunizando a realização de 

avaliações críticas a uma série de compreensões tácitas e respostas mecânicas que muitas 

vezes não são problematizadas no âmbito do fazer profissional. Por outro lado, os problemas 

oriundos do dia a dia da profissão podem trazer informações, questionamentos e roteiros 

valiosos que permitem reconsiderar algumas premissas e concepções que estão presentes no 

processo de formação do nutricionista.  

Com vistas à formação mais integral de um nutricionista generalista, o currículo do 

curso será estabelecido por meio de componentes curriculares que se integram, para 

possibilitar uma abordagem que se aproxime mais da interdisciplinaridade e que evite a 

superposição e fragmentação dos conteúdos. 

Outro princípio a ser buscado neste PPC é o da flexibilidade, com o intuito de oferecer 

maior dinamismo e fluidez ao currículo, na oferta de componentes curriculares optativos que 

apresentem novas tendências de pesquisas, conhecimentos mais especializados, aproximação 
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com outras áreas do conhecimento, enfim, uma série de oportunidades de enriquecer a 

formação com uma diversidade de conteúdos que não estão previstos na trajetória curricular 

comum ao acadêmico de nutrição. Além dos componentes optativos, o aluno poderá 

complementar o seu currículo com atividades, cursos, oficinas, treinamentos, entre outros 

conteúdos que ultrapassam aqueles que são exigidos para a sua formação. Este princípio da 

flexibilidade deverá ser buscado constantemente, visto que ele possibilita abordagens menos 

rígidas da trajetória acadêmica e estimulam uma participação mais ativa do aluno enquanto 

sujeito da sua própria formação. 

Buscando contemplar a orientação contida nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Nutrição, no seu Art. 5º, parágrafo único, o curso buscará priorizar a 

formação de um nutricionista atento as necessidades sociais de saúde. Isso implica a inserção 

do estudante nos serviços de saúde, escolas, Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) e 

outros campos de prática, com o objetivo de proporcionar experiências que sedimentem o 

compromisso com a melhoria e a transformação destes serviços, bem como o sensibilize para 

os problemas que atingem a população e que estão em sua área de atuação. Estas experiências 

serão também de suma importância para desenvolver no estudante habilidades e competências 

gerais que se esperam de um profissional da área de saúde.  

Sendo assim, o contato mais próximo com a realidade profissional auxiliará ao 

estudante de nutrição a desenvolver atitudes e ações com vistas a prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, fundamentais para a prestação de um serviço de qualidade e 

que esteja pautado em princípios bioéticos. Além disso, a expectativa é que o estudante 

aprenda a trabalhar em equipes multiprofissionais, capacitado a compartilhar experiências e 

conhecimentos com os profissionais de outras áreas, na tentativa comum de solucionar os 

problemas de saúde.  
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3 BASE LEGAL 

O curso de graduação em Nutrição IMS-CAT/UFBA, foi autorizado através da 

Portaria nº 813 de 24 de agosto de 2007 do Ministério de Estado da Educação, publicado no 

DOU nº 165 de 27/08/2007. O reconhecimento do curso deu-se através da Portaria nº 45 de 

22 de maio de 2012, publicado no DOU nº 100 de 24/05/2012.  

O curso se fundamenta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Nutrição, instituídas pela Resolução CNE/CES nº 5, de 7 de novembro de 2001, além de 

ser orientado pela Resolução nº 380/2005 do CFN. Quanto à organização, o projeto 

pedagógico do curso busca atender a Resolução nº 02/2008 do CONSEPE da UFBA.  

A carga horária mínima do curso de 4042 horas está de acordo com a Resolução 

CNE/CES Nº 4, de 6 de abril de 2009 e a distribuição das cargas horárias semestrais está 

adequada aos critérios definidos pela UFBA (Resolução nº 02/2008).  

 

4 OBJETIVOS DO CURSO 

4.1 Objetivo geral 

Formar nutricionistas generalista e humanista, com competência técnica-científica, política, 

social, educativa, administrativa, investigativa e ética para o exercício profissional. 

4.2 Objetivos específicos 

 Formar profissionais aptos a atuarem no âmbito da segurança alimentar e nutricional 

em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem 

fundamentais para a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde e para a 

prevenção de doenças de indivíduos e grupos populacionais;  

 Capacitar profissionais para aplicarem os seus conhecimentos sobre alimentos 

(composição, propriedades e transformações) e seu aproveitamento pelo organismo 

humano, na atenção nutricional, capazes ainda de atuar em políticas e programas de 

educação, segurança e vigilância nutricional, alimentar e sanitária; 

 Formar nutricionistas aptos a planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar 

atividades na área de saúde e nutrição. 

 



16 

 

5 PERFIL DO EGRESSO 

O profissional egresso do IMS-CAT/UFBA terá formação fundamentada na educação 

permanente em saúde, construída com base na prática contínua dos conhecimentos e vivências 

adquiridos na interface comunidade-universidade. Deverá estar apto para a atuação 

profissional pautada em princípios éticos e humanísticos, com senso crítico e de 

responsabilidade, consciente da realidade social, econômica, política e cultural, visando a 

segurança alimentar e nutricional de indivíduos e coletividade e o cuidado integral da saúde 

por meio de ações de prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde. Espera-se 

que o profissional seja dotado de autonomia para atuar em uma sociedade em constante 

transformação, além de integrar equipe multiprofissional de saúde como agentes 

multiplicadores de informação.  

 

6 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

6.1 Competências e habilidades gerais 

Segundo a Resolução CNE/CES nº 5 de 7 de novembro de 2001, a formação do 

nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das competências e habilidades gerais relacionadas à: 

I - Atenção à saúde: deve estar apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve 

assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais 

instâncias do sistema de saúde, além disso, deve realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

II - Tomada de decisões: seu trabalho deve estar fundamentado na capacidade de tomar 

decisões visando o uso apropriado de procedimentos e de práticas, com competências e 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas; 

III - Comunicação: deve ser acessível e manter a confidencialidade das informações, bem 

como interagir com outros profissionais e clientela em geral; 

IV - Liderança: o profissional deve estar apto a assumir posições de liderança, sempre tendo 

em vista o bem estar da comunidade; 
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V - Administração e gerenciamento: o nutricionista deve estar apto a tomar iniciativas, 

gerenciar e administrar a força de trabalho, os recursos físicos, materiais e de informação, ser 

empreendedor, gestor, empregador e liderar uma equipe;  

VI - Educação permanente: o profissional deve ser capaz de aprender continuamente, tanto 

na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, deve aprender a aprender e ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras 

gerações de profissionais. 

 

6.2 Competências e habilidades específicas 

A formação do nutricionista deve ser direcionada para o exercício das seguintes 

competências e habilidades específicas: 

I - aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos alimentos e 

seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética; 

II - contribuir para promover, manter e/ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e 

grupos populacionais; 

III - desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação; 

IV - atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, alimentar 

e sanitária, visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional; 

V - atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária; 

VI - atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional; 

VII - avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar, 

supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e enfermos; 

VIII - planejar, gerenciar e avaliar Unidades de Alimentação e Nutrição, visando a 

manutenção e/ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas; 

IX - realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, considerando a 

influência sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e utilização 

biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população; 

X - atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 

implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de saúde; 
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XI - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; 

XII - desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e 

nutrição; 

XIII - atuar em marketing de alimentação e nutrição; 

XIV - exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência; 

XV - desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando sua utilização na 

alimentação humana; 

XVI - integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição;  

XVII - investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano, integrando 

equipes multiprofissionais. 

 

7 MODALIDADE 

A formação diversificada confere ao nutricionista formado pelo Instituto 

Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira – Universidade Federal da Bahia uma 

formação generalista, sem modalidades como sugerido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição. 
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8 QUADRO CURRICULAR PROPOSTO 

Semestre Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10 

Código IMS 001 IMS...3 IMS 003 IMS002 IMS...13 IMS...17 IMS...22 IMS115   

Nome Anatomia Humana 
Bioquímica de 

Nutrientes 
Fisiologia Humana Patologia  

Farmacologia em 

Nutrição  

Educação Alimentar e 

Nutricional 

Nutrição em Saúde 

Coletiva 

Tecnologia de 

Alimentos 
  

CH 68h 68h 68h 68h 68h 68h 68h 68h   

Modalidade Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina   

Código IMS 010 IMS...4 IMS...8 IMS...11 IMS116 IMS...18 IMS...23 IMS...25   

Nome 
Biologia Celular e 

Molecular 
Parasitologia 

Avaliação Dietética e 

Antropométrica 

Nutrição do Adulto e 

do Idoso 

Higiene e Inspeção de 

Alimentos 

Planejamento Alimentar 

para Coletividade 

Gestão em Alimentação 

Coletiva 

Bioética e Legislação 

Profissional 
 

 

CH 68h 34h 68h 68h 68h 68h 68h 68h   

Modalidade Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina   

Código IMS 078 IMS014 IMS 112 IMS...12 IMS...14 IMS...19 IMS...24 IMS...26 IMS...27 IMS...30 

Nome Bioquímica Estrutural 
Microbiologia e 

Imunologia 

Microbiologia de 

Alimentos 

Semiologia e 

Avaliação Bioquímica 
Nutrição Materna 

Nut. Clín. na Atenção de 

Média Complex. 

Nut. Clín. na Atenção de 

Alta Complex. 

Técnica Dietética em 

Preparações Especiais 

Estágio em Nutrição 

Clínica Ambulatorial  

Estágio em Nutrição 

Clínica Hospitalar 

CH 68h 68h 68h 34h 68h 68h 102h 68h 68 h 153h 

Modalidade Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Estágio Estágio 

Código IMS 180  IMS...5 IMS...9 IMS021 IMS...15 IMS...20 IMSA96 IMS IMS...28 IMS...31 

Nome 
Histologia e 

Embriologia 

Relação Étnico-

Racial 
Técnica Dietética Bromatologia I 

Nutrição Clínica na 

Atenção Básica 

Nutrição da Criança e do 

Adolescente 

Projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso 
Componente Livre 3 

Estágio em Nutrição e 

Saúde Coletiva 

Estágio em 

Alimentação Coletiva 

CH 68h 34h 102h 68h 68h 68h 34h 68 153h 221h 

Modalidade Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina TCC  Estágio Estágio 

Código IMS...1 IMS...6 IMS...10 IMS 070 IMS...16 IMS...21 IMS IMS IMS...29  

Nome 
Conhecimento e 

Ciência  

Psicologia em 

Nutrição 
Sociologia e Saúde Políticas de Saúde 

Planejamento Físico 

Funcional de UAN 

Vivência em Atenção 

Básica 
Componente Livre 2 OPTATIVA 5 

Estágio em Outras 

Áreas da Nutrição 
 

CH 34h 68h 34h 68h 68h 68h 68 68h 153h  

Modalidade Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Estágio   Estágio  

Código IMS...2 IMS...7 IMS 006 IMS 005 IMS IMS IMS  IMSA97  

Nome 
Atividade de Inserção 

Profissional  

Nutrição e 

Dietética 
Bioestatística Epidemiologia OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 OPTATIVA 4  

Trabalho de 

Conclusão de Curso  
 

CH 34h 34h 68 68h 34h 68h 68h  34h  

Modalidade Atividade Disciplina Disciplina Disciplina     TCC  

Código  IMS  IMS       

Nome  Componente Livre 1  OPTATIVA 1      
 

CH  68  34h       

Modalidade           

CH/Semestre 340 h 374 h 408 h 408 h 374 h 408 h 408 h 340 h 408 h 374 h 

CH/Semana 20 h 22 h 24 h 24 h 22 h 24 h 24 h 20 h 24 h 22 h 

Atividade 

Complementar 
200h  

 

Carga Horária de Disciplinas e Atividades Obrigatórias 2482 horas 

Integralização do Curso 
LEGENDA - Distribuição de Componentes curriculares por Eixos 

Carga Horária de Trabalho de Conclusão de Curso 68 horas   Dimensão Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga Horária de Estágio Obrigatório 816 horas  Dimensão Ciências Sociais Humanas e Econômicas  

Carga Horária de Componentes Curriculares Optativos 272 horas Mínima: 4 anos  Dimensão Ciências da Alimentação e Nutrição 

Carga Horária de Componentes Curriculares Livres 204 horas Média: 5 anos  Dimensão Ciências dos Alimentos 

Carga Horária de Atividade Complementar 200 horas Máxima: 7 anos  

Carga Horária Total       4042 horas 

% de Carga Horária Obrigatória 79,5% 
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9 ELENCO DE COMPONENTES CURRICULARES POR SEMESTRE 

 
1º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS 001 Anatomia Humana 34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS010 Biologia Celular e 

Molecular 

68 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS 078 
Bioquímica 

Estrutural 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS 180  
Histologia e 

Embriologia 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...1 
Conhecimento e 

Ciência 

34 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS...2 
Atividade de Inserção 

Profissional 

- 34 - IMS Sem pré-requisito 

Carga horária por semana: 20 h Carga horária por semestre: 340 h 

 

2º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS...3 
Bioquímica de 

Nutrientes 

68 - - IMS IMS078  Bioquímica 

Estrutural 

IMS...4 Parasitologia 34 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS014 
Microbiologia e 

Imunologia 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...5 
Relação Étnico-

Racial 

34 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS...6 
Psicologia em 

Nutrição 

68 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS...7 Nutrição e Dietética 34 - - IMS Sem pré-requisito 

 
Componente Livre 1     Variável de acordo com o 

componente livre 

Carga horária por semana: 22 h Carga horária por semestre: 374 h 

 

3º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS003 Fisiologia Humana 68 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS...8 
Avaliação Dietética e 

Antropométrica 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS112 
Microbiologia de 

Alimentos 

34 34 - IMS IMS014 Microbiologia e 

Imunologia 

IMS...9 Técnica Dietética 34 68 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...10 Sociologia e Saúde 34 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS 006 Bioestatística 68 - - IMS Sem pré-requisito 

Carga horária por semana: 24 h Carga horária por semestre: 408 h 
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4º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS002 
Patologia  34 34 - IMS IMS003   Fisiologia 

Humana 

IMS...11 

 

Nutrição do Adulto e 

do Idoso 

34 34 - IMS 
Sem pré-requisito 

IMS...12 

Semiologia e 

Avaliação 

Bioquímica 

34 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS021 Bromatologia I 34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS070 Políticas de Saúde 68 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS005 Epidemiologia 34 34 - IMS Sem pré-requisito 

 
Optativa 1     Variável de acordo com a 

optativa 

Carga horária por semana: 24 h Carga horária por semestre: 408 h 

 

5º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS...13 
Farmacologia em 

Nutrição 

68 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS116 
Higiene e Inspeção 

de Alimentos 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...14 Nutrição Materna 34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...15 

 

 

Nutrição Clínica na 

Atenção Básica 

34 34 - IMS IMS...8 

 

 

Avaliação 

Dietética e 

Antropométrica 

IMS...12 

 

Semiologia e 

Avaliação 

Bioquímica  

IMS...16 
Planejamento Físico 

Funcional de UAN 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

 
OPTATIVA 2     Variável de acordo com a 

optativa 

Carga horária por semana: 22 h Carga horária por semestre: 374 h 

 

6º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS...17 
Educação Alimentar 

e Nutricional 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...18 

Planejamento 

Alimentar para 

Coletividade 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...19 
Nut. Clín. na Atenção 

de Média Complex. 

34 34 - IMS 
IMS...12 

Semiologia e 

Avaliação 
Bioquímica 

IMS...20 
Nutrição da Criança e 

do Adolescente 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...21 
Vivência em Atenção 

Básica 

- - 68 IMS IMS...8  Avaliação Dietética 

e Antropométrica 

 
OPTATIVA 3     Variável de acordo com a 

optativa 

Carga horária por semana: 24 h Carga horária por semestre: 408 h 
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7º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS...22 
Nutrição em Saúde 

Coletiva 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...23 
Gestão em 

Alimentação Coletiva 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...24 
Nut. Clín. na Atenção 

de Alta Complex 

68 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMSA96 

Projeto de Trabalho 

de Conclusão de 

Curso 

- 34 - IMS Sem pré-requisito 

 
Componente Livre 2     Variável de acordo com o 

componente livre 

 
OPTATIVA 4    IMS Variável de acordo com a 

optativa 

Carga horária por semana: 24 h Carga horária por semestre: 408 h 

 

 

 

 

8º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome 

completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS115 
Tecnologia em 

Alimentos 

34 34 - IMS Sem pré-requisito 

IMS...25 

 

Bioética e 

Legislação 

Profissional 

68 - - IMS Sem pré-requisito 

IMS...26 

Técnica 

Dietética em 

Preparações 

Especiais 

- 68 - IMS Sem pré-requisito 

 
Componente 

Livre 3 

   IMS Variável de acordo com o 

componente livre 

 
OPTATIVA 5    IMS Variável de acordo com a 

optativa 

Carga horária por semana: 20 h Carga horária por semestre: 340 h 
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9º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome 

completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS...27 

Estágio em 

Nutrição 

Clínica 

Ambulatorial 

- - 68 IMS Todos os componentes 

com exceção: IMS...28, 

IMS...29, IMSA97 

IMS...28 

Estágio em 

Nutrição e 

Saúde Coletiva 

- - 153 IMS Todos os componentes 

com exceção: IMS...27, 

IMS...29, IMSA97 

IMS...29 

Estágio em 

Outras Áreas 

da Nutrição 

- - 153 IMS Sem pré-requisito 

IMSA97 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

- 34 - IMS IMSA96 Projeto de 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

       

Carga horária por semana: 24 h Carga horária por semestre: 408h 

 

 

 

10º SEMESTRE 

Código do 

componente 

curricular 

Nome 

completo do 

componente 

curricular 

Carga horária: Unidade 

ofertante: 

Pré-requisito(s) 

Teórica Prática Estágio  Código Nome do 

componente 

curricular 

IMS...30 

Estágio em 

Nutrição 

Clínica 

Hospitalar 

- - 153 IMS Todos os componentes 

exceto: IMS...31 

IMS...31 

Estágio em 

Alimentação 

Coletiva 

- - 221 IMS Todos os componentes 

com exceção: IMS...30 

       

Carga horária por semana: 22 h Carga horária por semestre: 374h 

 

 

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

Natureza Nome Carga Horária 

OB Obrigatória 2482 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 68 

EO Estágio Obrigatório 816 

OP Optativa 272 

LI Livres 204 

AC Atividade Complementar  200 

 Total  4042 

% de Carga Horária Obrigatória 79,5% 

 
Componentes curriculares que apresentam flexibilidade 

Natureza Carga Horária 

Optativa 272 

Livres 204 

Atividade Complementar  200 

IMS...31 Estágio em Outras Áreas da Nutrição 153 

 Total  829 

% de Carga Horária Flexível  20,5% 
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10 ELENCO DE COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS NOVOS 

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS NOVOS 

Código / Nome C.H. Módulo Pré-requisito Departamento 

IMS020 – Bases Químicas 68 15 - IMS 

IMS 108 – Introdução à Administração 68 45 - IMS 

IMS109 – Fundamentos de Economia 51 45 - IMS 

IMS110 – Saneamento e Saúde 51 45 - IMS 

IMS 117 – Toxicologia de Alimentos 68 15 - IMS 

IMS128 – Desenvolvimento Comunidade e Comunicação 68 15 - IMS 

IMS137 – Dietoterapia Aplicada 85 5 IMS...08 – Avaliação Dietética e Antropométrica IMS 

IMS139 – Química Analítica 68 15 - IMS 

IMS140 – Técnicas Especiais Conservação dos Alimentos 68 15 - IMS 

IMS...32 – Alimentos e Bebidas 34 45 - IMS 

IMS...33 – Epidemiologia Nutricional 34 45 - IMS 

IMS...34 – Estudo dos Alimentos 68 45 - IMS 

IMS...35 – Noções de Primeiros Socorros 34 45 - IMS 

IMS...36 – Oficinas de Gastronomia 34 15 - IMS 

IMS...37 – Segurança Alimentar e Nutricional 34 45 - IMS 

IMS...38 – Promoção e Cuidado em Saúde 68 14 - IMS 

IMS...39 – Terapia Nutricional Enteral e Parenteral 34 45 - IMS 

IMS...40 – Assistência à Saúde Materno Infantil 68 14 - IMS 

IMS...41 – Dietoterapia Pediátrica 34 45 IMS...8 – Avaliação Dietética e Antropométrica IMS 

IMS...42 – Tópicos Em Ciência Dos Alimentos 34 45 - IMS 

IMS...43 – Vigilância Sanitária 68 45 - IMS 

IMS...44 – Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos  68 15 - IMS 

IMS...45 – Práticas Nutricionais Aplicadas ao exercício físico 68 15 IMS...11 – Nutrição do Adulto e do Idoso IMS 

IMS...46 – Nutrição e Estética 34 45 - IMS 

IMS...47 – Alimentação e Cultura 34 45 - IMS 

IMS...48 – Cultura Afro-Brasileira 68 45 - IMS 

IMS...49 – Fundamentos da Produção de Alimentos 34 45 - IMS 

IMS...50 –  Nutrição Comportamental 68 10 - IMS 

IMS...51 – Alimentação Escolar 34 45 - IMS 
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COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS MANTIDOS 

Código / Nome C.H. Módulo Pré-requisito Departamento 

IMS007 – Direitos Humanos e Saúde 68 45 - IMS 

IMS040 – Educação em Saúde 68 15 - IMS 

IMS150 – Genética Humana e Médica 68 45 IMS010 – Biologia Celular e Molecular IMS 

IMS158 – Gerenciamento de Resíduos 68 45 - IMS 

IMS167 – Análise Sensorial  68 15 - IMS 

IMS176 – Bromatologia II 68 45 IMS 021 – Bromatologia I IMS 

IMS177 – Fisiopatologia e Terapêutica 68 45 IMS003 – Fisiologia Humana IMS 

IMS268 – Libras-Língua Brasileira de Sinais 34 45 - IMS 

IMSA51 – Informática Aplicada à Saúde Com Epi-Info 68 15 - IMS 

IMSA72 – Nutrição e Fisiologia do Exercício 68 45 
IMS...8 – Avaliação Dietética e 

Antropométrica 
IMS 

IMSA73 – Nutrição Experimental 68 15 - IMS 

IMSB06 – ACCS Cinema e Literatura com Estratégia de Saúde e Adesão ao Creas-Pop 68 14 - IMS 

IMSB69 – Imunopatologia Aplicada 68 45 - IMS 

IMSB78 – Bioquímica de Alimentos 68 15 - IMS 

IMSB79 – Patologia Especial 68 45 - IMS 

IMSC80 – Análise e Interpretação de Exames Laboratoriais 68 45 IMS...3 – Bioquímica de Nutrientes IMS 

IMSC86 – ACCS: Intervenção Cognitiva para Idosos 68 14 - IMS 

IMSE72 – Ciência, Sociedade e Ficção 34 30 - IMS 
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11 Resumo da Matriz 

Quadro 2: Componentes curriculares da matriz antiga que permanecem na nova matriz. 

 

Nome 

Carga 

Horária 
Módulo 

Modalidade Natureza 

T P T P 

IMS 001 Anatomia Humana 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 002 Patologia  34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 003 Fisiologia Humana 68 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS 005 Epidemiologia 34 34 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS 006 Bioestatística 68 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS 010 Biologia Celular e Molecular 68 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS014 Microbiologia e Imunologia 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 021 Bromatologia I 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 078 Bioquímica Estrutural 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 112 Microbiologia de Alimentos 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 115 Tecnologia de Alimentos 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS116 Higiene e Inspeção de Alimentos 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS 180 Histologia e Embriologia 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMSA96 Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - 34 - 30 Disciplina Obrigatória 

IMSA97 Trabalho de Conclusão de Curso - 34 - 30 Disciplina Obrigatória 

IMS007 Direitos Humanos e Saúde 68   45 - Disciplina Optativa 

IMS040 Educação em Saúde 34 34 45 15 Disciplina Optativa 

IMS150 Genética Humana e Médica 68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMS158 Gerenciamento de Resíduos 68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMS167 Análise Sensorial  34 34 45 15 Disciplina Optativa 

IMS176 Bromatologia II 68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMS177 Fisiopatologia e Terapêutica 68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMS268 Libras-Língua Brasileira de Sinais 34 - 45 - Disciplina Optativa 

IMSA51 Informática Aplicada à Saúde com Epi-Info 34 34 45 15 Disciplina Optativa 

IMSA72 Nutrição e Fisiologia do Exercício 68   45   Disciplina Optativa 

IMSA73 Nutrição Experimental 34 34 45 15 Disciplina Optativa 

IMSB06 ACCS Cinema e Literatura com Estratégia de 

Saúde e Adesão ao Creas-Pop 
- 68 - 14 ACCS Optativa 

IMSB69 Imunopatologia Aplicada 68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMSB78 Bioquímica de Alimentos 34 34 45 - Disciplina Optativa 

IMSB79 Patologia Especial 68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMSC80 Análise e Interpretação de Exames 

Laboratoriais 
68 - 45 - Disciplina Optativa 

IMSC86 ACCS: Intervenção Cognitiva para Idosos 68 68 - 14 ACCS Optativa 

IMSE72 – Ciência, Sociedade e Ficção 68 34 - 30 Disciplina Optativa 
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Quadro 3: Componentes curriculares da matriz antiga que serão excluídos na nova matriz  

Nome 
Carga Horária Módulo 

Modalidade Natureza 
E T P T P 

IMS015 Parasitologia Humana - 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS079 Bioquímica II - 68 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS048 Metodologia do Trabalho Cientifico - 34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS125 Técnica Dietética I - 68 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS011 Introdução a Sociologia - 51 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS013 Psicologia das Relações Humanas - 68 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS126 Nutrição Normal I - 119 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS127 Adm. da Saúde Pública em Serviços de Nutr. - 51 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS122 Avaliação Nutricional - 34 34 45 5 Disciplina Obrigatória 

IMS129 Nutrição Normal II - 34 34 45 5 Disciplina Obrigatória 

IMS118 Nutrição Materno Infantil - 68 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS119 Patologia da Nutrição e Dietoterapia I - 68 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS120 Patologia Nutrição e Dietoterapia II - 68 34 45 5 Disciplina Obrigatória 

IMS123 Educação Nutricional - 51 34 45 5 Disciplina Obrigatória 

IMS136 Nutrição em Saúde Pública - 51 34 45 5 Disciplina Obrigatória 

IMS138 Planejamento de Alimentação Em 

Coletividade 

- 
34 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS121 Deontologia da Nutrição - 51 - 45 - Disciplina Obrigatória 

IMS131 Adm em Serviços de Alimentação Coletiva - 102 34 45 15 Disciplina Obrigatória 

IMS132 Estágio em Nutrição Clínica 272 - - - - Estágio Obrigatório 

IMS133 Estágio em Adm Serv Alimentacao Em Indu 153 - - - - Estágio Obrigatório 

IMS134 Estágio em Adm Serv Alimentacao Em Hosp 153 - - - - Estágio Obrigatório 

IMS135 Estágio em Nutrição Social 153 - - - - Estágio Obrigatório 

IMSB07 Gastronomia Hospitalar  - - 34 - 15 Disciplina Optativa 
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Quadro 4: Componentes curriculares da nova matriz 

Nome 
Carga Horária Módulo 

Modalidade Natureza 
T P E T P 

IMS...1 Conhecimento e Ciência 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...2 Atividade de Inserção Profissional - 34 - - 15 Obrigatória Atividade 

IMS...3 Bioquímica de Nutrientes 68 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...4 Parasitologia 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...5 Relação Étnico-Racial 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...6 Psicologia em Nutrição 68 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...7 Nutrição e Dietética 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...8 Avaliação Dietética e Antropométrica 34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...9 Técnica Dietética 34 68 - 45 15 Obrigatória Disciplina 

IMS...10 Sociologia e Saúde 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...11 Nutrição do Adulto e do Idoso 34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...12 Semiologia e Avaliação Bioquímica 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS070 Políticas de Saúde 68 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...13 Farmacologia em Nutrição 68 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...14 Nutrição Materna 34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...15 Nutrição Clínica na Atenção Básica 34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...16 Planejamento Físico Funcional de 

Unidade de Alimentação e Nutrição 
34 34 - 45 15 Obrigatória Disciplina 

IMS...17 Educação Alimentar e Nutricional 34 34 - 45 15 Obrigatória Disciplina 

IMS...18 Planejamento Alimentar para 

Coletividade 
34 34 - 45 15 Obrigatória Disciplina 

IMS...19 Nutrição Clínica na Atenção de Média 

Complexidade 
34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...20 Nutrição da Criança e do Adolescente  34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...21 Vivência em Atenção Básica - - 68 - 5 Obrigatória Estágio 

IMS...22 Nutrição em Saúde Coletiva 34 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...23 Gestão em Alimentação Coletiva 34 34 - 45 15 Obrigatória Disciplina 

IMS...24 Nutrição Clínica  na Atenção de Alta 

Complexidade 
68 34 - 45 5 Obrigatória Disciplina 

IMS...25 Bioética e Legislação Profissional 34 - - 45 - Obrigatória Disciplina 

IMS...26 Técnica Dietética em Preparações 

Especiais 
- 68 - - 15 Obrigatória Disciplina 

IMS...27 Estágio em Nutrição Clínica 

Ambulatorial 
- - 68 - 5 Obrigatória Estágio 

IMS...28 Estágio em Nutrição e Saúde Coletiva - - 153 - 5 Obrigatória Estágio 

IMS...29 Estágios em Outras Áreas da Nutrição - - 153 - 5 Obrigatória Estágio 

IMS...30 Estágio em Nutrição Clínica Hospitalar - - 153 - 5 Obrigatória Estágio 

IMS...31 Estágio em Alimentação Coletiva - - 221 - 5 Obrigatória Estágio 

IMS...32 Alimentos e Bebidas 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...33 Epidemiologia Nutricional 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...34 Estudo dos Alimentos 68 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...35 Noções de Primeiros Socorros 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...36 Oficinas de Gastronomia - 34 - - 15 Optativa Disciplina 

IMS...37 Segurança Alimentar e Nutricional 34 - - 45 - Optativa Disciplina 



29 

 

        

IMS...38 Promoção e Cuidado em Saúde - 68 - 15 - Optativa ACCS 

IMS...39 Terapia Nutricional Enteral e 

Parenteral 
34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...40 Assistência à Saúde Materno Infantil - 68 - 15 - Optativa ACCS 

IMS...41 Dietoterapia Pediátrica 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...42 Tópicos em Ciência dos Alimentos 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...43 Vigilância Sanitária 68 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...44 Pesquisa e Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
- 68 - 15 - Optativa Disciplina 

IMS...45 Práticas Nutricionais Aplicadas ao 

exercício físico 
- 68 - 15 - Optativa Disciplina 

IMS...46 Nutrição e Estética 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...47 Alimentação e Cultura 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...48 Cultura Afro-Brasileira 68 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...49 Fundamentos da Produção de 

Alimentos 
34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS...50 Nutrição Comportamental - 68 - 45 10 Optativa Disciplina 

IMS...51 Alimentação Escolar 34 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS020 Bases Químicas 34 34 - 45 15 Optativa Disciplina 

IMS108 Introdução à Administração 68 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS109 Fundamentos de Economia 51 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS110 Saneamento e Saúde 51 - - 45 - Optativa Disciplina 

IMS 117  Toxicologia de Alimentos 34 34 - 45 15 Optativa Disciplina 

IMS128  Desenv Comunid e Comunicação 68 15 - 45 15 Optativa Disciplina 

IMS137 Dietoterapia Aplicada 34 51 - 45 5 Optativa Disciplina 

IMS139 Química Analítica 34 34 - 45 15 Optativa Disciplina 

IMS140 Técnicas Especiais Conservação dos 

Alimentos 
34 34 - 45 15 Optativa Disciplina 
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12 ESTRUTURA CURRICULAR 

A base principal da reestruturação deste PPC são as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Nutrição. Entendendo-se a Nutrição como prática social, determinante 

das condições de saúde da população, que objetiva a formação de um nutricionista capaz de 

assumir seu papel de sujeito na história, subsidiando-o para o trabalho nas diferentes áreas de 

atuação. 

A visão organizacional curricular justifica a opção por uma matriz curricular que agrega 

inovações, rompendo com a estrutura formal aplicada anteriormente na formação em Nutrição, 

passando a ser compreendido como um curso de graduação que possibilita a articulação dos 

vários saberes necessários para entender o homem em suas múltiplas necessidades: aspectos 

sociais, econômicos, culturais, éticos e biológicos.  

Em contraposição a modelos tradicionais, este PPC prevê a inserção do discente na 

prática profissional desde o início da sua formação. Essa inserção será realizada a partir de 

aproximações sucessivas às atividades práticas, possibilitando o desenvolvimento de ações de 

complexidade e responsabilidade crescentes. Isso pode ser visualizado na matriz com a inserção 

de componentes curriculares profissionalizantes desde o primeiro semestre (IMS...2 – Atividade 

de Inserção Profissional) e segundo semestre (IMS...7 – Nutrição Dietética). Além dos 

componentes curriculares em que as cargas horárias práticas serão ministradas em Unidades de 

Saúde, Creches, hospitais e outros locais públicos e privados, onde o discente terá contato com a 

população (IMS...8 – Avaliação Dietética e Antropométrica, IMS...11 – Nutrição do Adulto e do 

Idoso, IMS...14 – Nutrição Materna, IMS...15 – Nutrição Clínica na Atenção Básica, IMS...17 –

Educação Alimentar e Nutricional, IMS...19 – Nutrição Clínica na Atenção de Média 

Complexidade, IMS...20 – Nutrição da Criança e do Adolescente, IMS...22 – Nutrição em Saúde 

Coletiva, IMS...24 – Nutrição Clínica na Atenção de Alta Complexidade, além dos estágios 

curriculares. 

A estrutura curricular do curso de Nutrição do IMS-CAT/UFBA abrange os 

conhecimentos relacionados aos seguintes campos: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências 

Sociais, Humanas e Econômicas; Ciências da Alimentação e Nutrição e Ciências dos Alimentos. 

Os componentes curriculares estão distribuídos em quatro eixos formativos: 1) Dimensão 

Ciências Biológicas e da Saúde; 2) Dimensão Ciências Sociais Humanas e Econômicas; 3) 

Dimensão Ciências da Alimentação e Nutrição e 4) Dimensão Ciências dos Alimentos. Estes 

eixos contemplam os conteúdos essenciais à formação do nutricionista. As ferramentas 
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pedagógicas compreenderão além das aulas expositivas, o uso da problematização, sessões 

clínicas, estudos dirigidos, aulas práticas, seminários, dinâmicas de grupo e estímulo à leitura de 

artigos científicos. 

 

 

Eixo 1 – Dimensão Ciências Biológicas e da Saúde 

Este Eixo constitui-se de componentes curriculares que trazem conhecimentos biológicos 

básicos, necessários para a formação de profissionais para atuação na área da saúde. O Eixo 

pretende instrumentalizar os alunos acerca do funcionamento entre os diferentes sistemas do 

organismo de forma integrada e crescente em complexidade e dos processos biológicos nas 

diferentes doenças.  

Os conteúdos desses componentes curriculares compreendem a aprendizagem sobre o 

corpo humano, distinção das estruturas anatômicas e funcionais, coexistência das células, 

tecidos, base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função de 

órgãos, tecidos e sistemas, interação do organismo como uma unidade e sua aplicação ao 

processo saúde-doença. Ainda neste eixo serão abordados os principais mecanismos de defesa e 

agressão do organismo humano; os processos patológicos gerais relacionados ao adoecimento, 

bem como, a terapêutica medicamentosa. Estes elementos estão presentes do primeiro ao quinto 

período do curso. 

 

 

Eixo 2 – Dimensão Ciências Sociais Humanas e Econômicas 

Pretende-se com esse Eixo que a formação em saúde seja ancorada em uma compreensão 

das Ciências Humanas e Sociais, incluindo os conteúdos que propiciam uma abordagem que 

considera o ser humano em suas relações sociais. Dessa forma, contribuirá para a compreensão 

dos determinantes e condicionantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, éticos e 

políticos, nos níveis individual e coletivo.  

Os compromissos assumidos com a formação em saúde apresentados neste Eixo buscam 

envolver o discente na construção da reflexão crítica sobre as práticas em saúde, a partir do olhar 

sobre as relações sociais e as condições de vida nas sociedades. Para tanto, as estratégias 

pedagógicas deverão privilegiar a investigação e discussão dos problemas locais e regionais, 

fazendo uma permanente articulação da teoria com a prática entre os eixos de formação. Estes 

elementos estão presentes do primeiro ao quarto período do curso. 
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Eixo 3 – Dimensão Ciências da Alimentação e Nutrição 

Este Eixo formativo será desenvolvido desde o início do Curso, de forma crescente e 

integrada, abordando as questões específicas da formação do profissional em Nutrição. Os 

conteúdos desses componentes curriculares compreendem a aprendizagem sobre o planejamento 

e gestão em alimentação, alimentação do escolar, nutrição social, além de conhecimentos 

fundamentais sobre alimentação e nutrição para a promoção, manutenção e recuperação da saúde 

e para a prevenção de doenças em todos os ciclos da vida. Estes elementos estão presentes em 

todos os semestres do curso. 

 

 

Eixo 4 – Dimensão Ciências dos Alimentos 

Este Eixo constitui-se de componentes curriculares que trazem conhecimentos sobre a 

composição, propriedades e transformações dos alimentos, higiene, vigilância sanitária e 

controle de qualidade dos alimentos. Estes elementos estão presentes no segundo, terceiro, 

quarto, quinto, sétimo e oitavo períodos do curso. 
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13 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O curso de Bacharelado em Nutrição será oferecido em turno diurno e a duração mínima 

e máxima prevista para a conclusão do curso é, respectivamente de quatro anos (4,0 anos) e sete 

anos (7,0 anos), cumprindo o mínimo de 4042 horas relativas ao currículo pleno proposto, 

incluindo as disciplinas obrigatórias, optativas, livres, atividades complementares, estágios 

supervisionados obrigatórios e trabalho de conclusão de curso.  

A matrícula no Curso de Nutrição será concedida ao candidato classificado pelo processo 

seletivo SISU (Sistema de Seleção Unificada), no período letivo para o qual obteve classificação 

ou reclassificação; ao estudante credenciado por convênio com instituições nacionais ou 

estrangeiras ou por convênio, intercâmbio ou acordo cultural entre o Brasil e outros países; ao 

estudante admitido como aluno especial; ao estudante transferido ex-officio; e ao estudante 

transferido de cursos da UFBA e de outras IES; de acordo com o Regulamento de Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação da UFBA. 

O núcleo dos componentes curriculares obrigatórios, optativos e livres possibilitam ao 

aluno uma formação sólida e crítica. Cabe destacar que o processo de ensino-aprendizagem será 

construído utilizando os espaços de aulas teóricas, práticas e estágios.  

A distribuição semestral dos componentes curriculares a serem ofertados pelo curso em 

caráter obrigatório e suas respectivas cargas horárias semestrais estão apresentadas na matriz 

curricular (Item 08 do projeto). As normas de funcionamento do curso de Nutrição do IMS-

UFBA estão descritas a seguir. 

1. Num percurso ideal, os alunos cursarão do 1 ao 10 semestre os componentes curriculares 

obrigatórios, e a partir do 3 semestre os optativos e do 2º semestre os livres. 

2. Os alunos deverão cursar 272 horas de componentes curriculares optativos e 204 horas de 

componentes curriculares livres. As escolhas dos componentes optativos e livres serão 

definidos pelo aluno, permitindo uma maior diversificação da sua formação.  

3. Os estágios ocorrerão sob supervisão direta ou indireta do docente e serão desenvolvidos de 

forma articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de formação. Essa 

estratégia permite aproximar os estudantes da vida cotidiana dos profissionais de nutrição e 

da população e desenvolve um olhar crítico, possibilitando cuidar dos reais problemas da 

sociedade. Cabe destacar, que para além dos estágios, o curso permite que os alunos 

vivenciem atividades em outros cenários de prática ao longo de toda a formação, durante as 

aulas e atividades práticas dos componentes curriculares. O estágio intitulado Vivência em 

Atenção Básica será ofertado no 6º semestre. Seguido, no 9º semestre, pelos estágios 
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Nutrição Clínica Ambulatorial, Nutrição em Saúde Coletiva e Outras Áreas da Nutrição. Por 

fim, no 10º semestre estão alocados os estágios Nutrição Clínica Hospitalar, Alimentação 

Coletiva. O estágio em Outras Áreas da Nutrição será de livre escolha do aluno a definição 

da área que irá cursar e poderá ser cursado em outro semestre, uma vez que não apresenta 

pré-requisito. Porém o discente precisará informar ao colegiado com antecedência de um 

semestre o período que o mesmo gostaria de cursar para que ele possa ser oferecido.  

4. No 7º semestre será elaborado o projeto de pesquisa, sob a orientação de um professor, que 

subsidiará a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser apresentado no 9º 

semestre, como requisito para a conclusão do curso. 

5. As atividades complementares se constituem em outra estratégia para complementar o 

processo de formação. Estas abrangem atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas na área de nutrição e/ou áreas afins, realizadas ao longo de todo o curso e que 

devem contabilizar um total de 200 horas.  

6. A oferta dos componentes curriculares será organizada, a partir do semestre de ingresso, em 

turmas que ocorrerão nos turnos matutino e/ou vespertino com duração de até 06 (seis) horas 

para cada turno.  

7. Para apoiar o processo de formação, existe a orientação acadêmica aos discentes, que é 

realizada por um docente do curso de Nutrição, conforme distribuição realizada pelo 

Colegiado. 

 

13.1 Estratégias Pedagógicas Do Curso 

O Núcleo Docente Estruturante entende que devam ser priorizadas estratégias de ensino 

que busquem a renovação das práxis pedagógicas com o objetivo de atender à necessidade real 

dos alunos. Assim, compreendemos que para a consolidação do ato de aprender, faz-se 

necessário o estímulo ao desenvolvimento de um processo reconstrutivo, permitindo que o aluno 

estabeleça diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando ressignificações e 

contribuindo para a reconstrução do conhecimento e a produção de novos saberes. Fazendo-se 

necessário ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e tradicional, para 

efetivamente alcançar a formação do bacharel em Nutrição como um ser ético, histórico, crítico, 

reflexivo, transformador e humano. Assim recomenda-se aos docentes do curso de Nutrição 

trabalhar com metodologias ativas que utilizam a problematização como estratégias de ensino e 

aprendizagem, com a finalidade de alcançar e motivar o discente, visto que diante do problema, 

ele se detém, examina, reflete, relaciona sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A 
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problematização pode levar o discente ao contato com as informações e à produção do 

conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu 

próprio desenvolvimento. 

Na área de formação profissional em saúde a relação do discente com a prática traz para o 

seu processo de formação os problemas da realidade, as vivências e o trabalho fundamentais para 

aprendizagem significativa e para a articulação com várias áreas de saber constitutivas da saúde. 

Desta forma, tendo como orientação as Diretrizes Curriculares Nacionais para todas as profissões 

da saúde, propomos que a prática seja ampliada desde o primeiro semestre do curso, utilizando 

vários cenários da prática da referida área, com uma papel de integração com os conteúdos 

teóricos trabalhados durante o curso. 

Seguindo os princípios propostos para a formação do nutricionista, pretendemos que o 

estudante do curso possa assumir um papel mais ativo, buscando efetivamente conhecimentos 

relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem, deixando de ser um mero receptor de 

conteúdo. Durante a sua formação espera-se que adquira iniciativa criadora, curiosidade 

científica, espírito crítico-reflexivo, capacidade para auto-avaliação, cooperação para o trabalho 

em equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência, conforme perfil do 

profissional, previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

13.2 Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ainda como princípio direcionador do curso de Nutrição, assumimos a indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão. Assim pretende-se fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem, visando à formação para o exercício da profissão. Isto será possível, 

considerando-se a diversidade das relações interpessoais vivenciadas nas práticas da extensão; o 

enfrentamento da dicotomia teoria/prática, quando docentes e discentes têm de dar respostas a 

situações reais e não ideais; e o envolvimento em discussões teóricas e metodológicas, que lidam 

com o binômio intervenção/investigação no âmbito científico, social e político. 

Os Programas de Iniciação Cientifica, Permanecer e Extensão são oferecidos a todos os 

alunos interessados de qualquer série do curso por docentes do IMS/UFBA. Porém como essas 

atividades não contemplam todos os discentes do curso, recomenda-se que os componentes 

curriculares possam trabalhar com atividades de extensão de forma isolada ou integrada com 

outros componentes, com atividades para a população do IMS/UFBA e para a população fora da 

universidade. Ações como feiras de saúde para população geral ou grupos específicos com 

atividades de avaliação nutricional e orientação nutricional. Além de grupos educativos nas 
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unidades de saúde, são exemplos para integração de componentes curriculares com a 

comunidade. Os componentes curriculares que terão atividades de extensão são: IMS...8 – 

Avaliação Dietética e Antropométrica, IMS...11 – Nutrição do Adulto e do Idoso, IMS...14 – 

Nutrição Materna, IMS...15 – Nutrição Clínica na Atenção Básica, IMS...17 –Educação 

Alimentar e Nutricional, IMS...19 – Nutrição Clínica na Atenção de Média Complexidade, 

IMS...20 – Nutrição da Criança e do Adolescente, IMS...22 – Nutrição em Saúde Coletiva, 

IMS...24 – Nutrição Clínica na Atenção de Alta Complexidade. Os locais das atividades de 

extensão estão descritos abaixo (tópico 13.3). 

 

13.3  Atividades práticas em campo 

 

Uma das perspectivas desta nova matriz é permitir que os estudantes tenham 

oportunidades de aprender e vivenciar nos diversos espaços em que se consolidam a prática 

profissional do nutricionista. Desta forma, recomenda-se que os componentes curriculares 

desenvolvam suas atividades práticas em diversos locais como: 

 Estabelecimentos que produzem e comercializam alimentos (indústrias de alimentos, Unidades 

de Alimentação e Nutrição, restaurantes, supermercados, entre outros); 

 Unidades de Saúde da Família, Policlínicas de Atenção Básica e Centros de Saúde; 

 Hospitais e Ambulatórios; 

 Equipamentos sociais de apoio às comunidades: Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), dentre outros; 

 Creches, escolas e Instituições de longa permanência (orfanatos e asilos). 

 Hortas comunitárias e espaços de cultivo de alimentos. 

 Clubes esportivos, academias e locais de prática de atividade física. 

Destaca-se que, para a ocorrência das atividades práticas nos locais descritos acima, por 

meio de visitas e/ou viagens técnicas, faz-se necessário o apoio de transporte do IMS/UFBA. 

 

13.4 Componentes curriculares optativos 

 

Os componentes curriculares optativos poderão ser oferecidos nos turnos matutino e 

vespertino. O aluno deverá cursar uma carga horária total de 272 horas, sendo ofertados 

componentes de 34 horas e 68 horas, distribuídos do 4º ao 8º semestre. Serão oferecidos 

componentes optativos nas modalidades disciplina, atividade e ação curricular em comunidade 
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(ACCS). A escolha de cada componente curricular optativo será livre, respeitando os pré-

requisitos para aqueles que os possui. 

 

13.4.1 Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade – ACCS 

A ACCS é componente curricular modalidade disciplina, de natureza optativa, em que 

estudantes e professores, em uma relação multidirecional com grupos da sociedade, desenvolvem 

ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e inovação, promovendo o intercâmbio, a 

reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade com perspectiva de transformação. 

Este componente se diferencia dos demais componentes curriculares optativos pela sua proposta 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Busca intensificar o contato da Universidade 

com a sociedade, contribuindo para o cumprimento do seu compromisso social. No projeto 

descreve-se algumas possibilidades de ACCS já aprovadas no IMS/UFBA, e outros duas novas 

propostas. Mas os discentes do curso de nutrição poderão participar de outras propostas de 

ACCS que venham a ser ofertados no Instituto e serão aproveitadas como componente optativo. 

 

 

13.5  Componentes Livres 

 

Para o cumprimento da carga horária dos componentes livres, o aluno deverá cursar e ter 

aprovação em componentes curriculares cadastrados no IMS/CAT/UFBA e que não compõem a 

matriz curricular do curso de nutrição do IMS/CAT/UFBA. O aluno terá que cumprir 204 h de 

carga horária de componentes livres durante todo o percurso do curso.  

 

13.6 Estágio curricular 

 Os estágios curriculares serão desenvolvidos por meio de orientação e acompanhamento 

docente, tendo como referência o artigo 83 do Regulamento do Ensino de Graduação (REG) da 

UFBA, a Resolução 09/2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, Art. 2 º § 

1º, que define as modalidades de componentes curriculares e a Resolução 05/2001 do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior.  

Os estágios curriculares supervisionados são divididos em seis, com carga horária total de 

816 horas, abrangendo 20,2% da carga horária total do curso, que atende a Resolução 05/2001 

CNE/CES. A carga horária de estágio obrigatório será distribuída equitativamente (221 horas) 

nas três principais áreas de atuação do nutricionista, além de um estágio de 153 horas na área de 
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escolha do discente. Em relação às três áreas de atuação do nutricionista os estágios são: 1) 

Nutrição Social (IMS...21 – Vivência em Atenção Básica, com 68h no 6º semestre e IMS...28 – 

Estágio em Nutrição e Saúde Coletiva, com 153h no 9º semestre); 2) Nutrição Clínica (IMS...27 

– Estágio em Nutrição Clínica Ambulatorial, com 68h no 9º semestre e IMS...30 – Estágio em 

Nutrição Clínica Hospitalar, com 153h no 10º semestre) e 3) Nutrição em Unidades de 

Alimentação e Nutrição (IMS...31 – Estágio em Alimentação Coletiva, com 221h no 10º 

semestre).  

Os Estágios serão desenvolvidos em unidades e serviços de saúde do Município de 

Vitória da Conquista ou regiões próximas do município, hospitais e em diferentes instituições 

públicas e privadas, sob acompanhamento e orientação do nutricionista da instituição com 

supervisão indireta do docente do IMS/UFBA ou supervisão direta dos docentes do curso, caso a 

instituição não tenha nutricionista ou o nutricionista da instituição não possa acompanhar o 

discente. 

O estágio de 153 horas, denominado de Estágio em Área Específica está descrito no 

Quadro Curricular Proposto no 9º semestre, porém ele poderá ser oferecido em outros semestres. 

Para isso o discente entrará em contato com antecedência de um semestre para que o 

coordenador do curso possa abrir a vaga para ele no semestre desejado. O discente poderá 

realizar esse estágio em outras cidades, porém é necessário fazer o convênio da instituição com o 

IMS/UFBA e é obrigatório que o local de estágio tenha nutricionista para acompanhamento do 

discente. Se for do interesse do aluno esse estágio poderá ser realizado nas férias, porém o 

discente precisa informar ao colegiado com antecedência de pelo menos um semestre. 

As normas complementares para orientação e a avaliação do estágio curricular do curso 

de Nutrição serão adaptadas considerando a Instrução Normativa 02/2013 (em anexo), após a 

implantação desse Projeto Pedagógico.   

 

13.7 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória que 

consiste na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos, produzidos na área do Curso, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação 

científica, revisão da produção bibliográfica existente e extensão. Esta atividade tem por 

finalidade estimular a curiosidade e o espírito questionador do aluno, fundamentais para o 

desenvolvimento da ciência. 
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No curso de Nutrição o TCC é dividido em Projeto de TCC (IMSA96) e Trabalho de 

Conclusão de Curso (IMSA97), sendo o primeiro pré-requisito para o segundo.  

O TCC será desenvolvido sob orientação de um docente do IMS-CAT/UFBA, podendo 

também ter um co-orientador, sendo este um profissional com graduação na área ou em áreas 

afins e com conhecimento relacionado à temática ou à metodologia do trabalho. As normas para 

elaboração e avaliação do TCC serão adaptadas considerando a Instrução Normativa 01/2013 

(em anexo), após a implantação desse Projeto Pedagógico.   

 

13.8 Atividades Complementares  

Serão consideradas como atividades complementares à formação acadêmica, o conjunto 

de atividades acadêmicas, de livre escolha, desenvolvidas pelos alunos durante o período 

disponível para a integralização curricular. Estas atividades são obrigatórias devendo ser 

desenvolvidas de forma simultânea ao curso, perfazendo um limite mínimo de 200 horas. Os 

alunos deverão realizar atividades em pelo menos dois grupos de atividades acadêmicas (ensino, 

pesquisa e extensão). 

As cargas horárias relativas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, para fins de 

reconhecimento/lançamento destas como atividades complementares, serão adaptadas 

considerando a Instrução Normativa 03/2013 (em anexo), após a implantação desse Projeto 

Pedagógico.   

Será atribuição do Núcleo de Apoio Acadêmico (NUPAC) receber, conferir e validar a 

documentação pertinente às atividades desenvolvidas e encaminhá-las para o coordenador de 

curso para posterior análise pelos membros docentes do colegiado do curso. 

 

13.9 Orientação Acadêmica  

A Orientação Acadêmica se constitui inicialmente como um espaço de convivência mais 

próxima entre docentes e discentes, sendo um processo de acompanhamento de estudantes 

realizado por professores do quadro permanente do IMS/CAT-UFBA, o que se traduz no 

intercâmbio de experiências que podem favorecer uma vivência mais plena da Universidade. 

Cabe à Coordenação do curso realizar a distribuição dos alunos. 

O processo de orientação se operacionaliza através do atendimento individual ou 

coletivo, presencial e/ou à distância. O professor orientador deverá, preferencialmente, 

acompanhar um grupo de estudantes do início ao final do curso. As orientações deverão ser 

baseadas na matriz curricular e nas instruções do planejamento acadêmico. Além disso, o 
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orientador deverá estimular a participação dos alunos nas diversas atividades acadêmica, que são 

complementares à sua formação e necessárias para a integralização do curso.  

 

13.10 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem  

 A principal função da avaliação é ajudar o aluno ao longo do processo ensino-

aprendizagem, por intermédio da inter-relação professor-aluno. Para isso é preciso que o 

professor avalie, não apenas o aluno, mas principalmente o desenvolvimento do seu trabalho 

pedagógico. 

 A avaliação do processo de ensino e aprendizagem no Curso de Nutrição deverá ser 

norteada por alguns princípios básicos: 

 A avaliação deverá subsidiar o professor com informações sobre quais competências e 

habilidades os alunos se apropriaram ou não. De posse dessas informações, o professor 

poderá refletir e redirecionar a sua ação pedagógica. Desse modo, a avaliação deverá ser 

processual e permanente. 

 A avaliação da aprendizagem se dará ao longo do período letivo, resultando de, no mínimo, 

duas (02) avaliações parciais. 

 Nos componentes nos quais cabe resultado numérico de avaliação, o resultado obedecerá a 

uma escala de zero (0) a dez (10), com uma casa decimal. 

 O resultado de cada avaliação parcial de aprendizagem deverá ser divulgado antes da 

realização da avaliação seguinte com, no mínimo, dois (02) dias úteis de antecedência. 

 Cabe ao professor responsável pelo componente curricular definir a natureza do processo de 

avaliação de seu componente curricular. Podendo se valer de avaliações diagnóticas 

somativas ou formativas, utilizando-se de instrumentos de avaliação como: prova escrita, 

prova oral, exercício, relatório, seminários, trabalho de campo, visita técnica, trabalho de 

investigação, autoavaliação, avaliação de participação em atividades de grupo, portfólios, 

mapas conceituais, diários de campo, estudo dirigido, jogos pedagógicos, estudo de caso, 

aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseadas em problemas, pesquisa, júri 

simulado, avaliação processual individual e/ou coletiva. 

 O peso das avaliações e periodicidade das atividades são definidas pelo docente responsável 

pelo componente curricular e deverá ser apresentado aos alunos até o final da segunda semana 

letiva, para que os mesmos se organizem ao longo do semestre, evitando sobrecargas de 

atividades. 
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 A avaliação do desenvolvimento do aluno será feita por componente curricular, abrangendo 

aspectos de assiduidade e critérios de avaliação, entendendo-se por assiduidade, a frequência 

às atividades relativas a cada disciplina, ficando reprovado o aluno que faltar a mais de 25% 

dessas atividades, vedado qualquer abono de faltas, exceto os casos previstos em lei. 

 Será considerado aprovado, em cada componente curricular, o aluno que cumprir a frequência 

mínima de setenta e cinco por cento (75%) às aulas e às atividades e obtiver: I - nota final 

igual ou superior a cinco (5,0);  

  A prática de avaliação deve ajudar na identificação e superação de dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem, tanto do estudante quanto do professor. Pois, mais do que 

verificar o que foi aprendido, a avaliação visa fornecer elementos para o estabelecimento de 

prioridades na elaboração e implementação de ações/projetos, ao mesmo tempo em que permite 

ao estudante avaliar seus avanços e suas dificuldades. Para isso, o estudante deverá tomar 

conhecimento dos resultados destas avaliações no intervalo de tempo mais curto possível. 

Sugere-se que os docentes se coloquem de forma aberta e próxima aos alunos, permitindo assim 

que se identifique o ponto especifico da dificuldade apresentada pelo aluno e em conjunto tracem 

estratégias para que ele tome consciência de tal dificuldade e possa supera-la.  

 É importante nesse processo que o professor também se auto avalie e acolha as avalições 

realizadas pelos alunos. Neste processo o docente pode perceber a própria lógica utilizada, 

analisar os resultados obtidos e os equívocos que ocasionaram as dificuldades apresentadas, para 

então construir uma possibilidade de ação.  

 

 

13.11 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso 

Cada semestre do curso será avaliado levando-se em consideração que a avaliação das 

condições de ensino na graduação é uma ação que visa à melhoria da qualidade das ações 

acadêmicas; que a avaliação deve assumir o caráter de política acadêmica, permanente e 

prospectiva, reeditando-se semestralmente e subsidiando as decisões a serem tomadas a partir 

das informações produzidas; e que o processo de avaliação deve propiciar a incorporação de 

contribuições que reorientem as ações e os procedimentos adotados no seu decorrer, assim como 

os encaminhamentos administrativos tomados com base nas informações produzidas. 

A avaliação da docência compreende três mecanismos distintos, a saber: Avaliação do 

corpo docente, procedida pelo corpo discente; autoavaliação do discente; autoavaliação do 
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docente. Constituem instrumentos de avaliação: o questionário do aluno e o questionário do 

professor. O questionário do aluno é composto das seguintes dimensões de avaliação: 

      I. O professor: metodologia; técnicas de ensino e processo de ensino-aprendizagem; e 

postura ético-profissional; 

     II. A disciplina: o contexto do curso; 

     III. O aluno: autoavaliação. 

O questionário do professor é composto das seguintes dimensões de avaliação: 

     I. O professor: metodologia; técnicas de ensino e processo de ensino-aprendizagem e 

postura profissional (autoavaliação); 

     II. A disciplina: o contexto do curso. 

Os dados destes questionários serão sistematizados para que possam ser analisados pelo 

Colegiado do Curso. Os questionários serão aplicados semestralmente e as informações 

encaminhadas, depois de analisadas pelo Colegiado, aos professores, chefes de núcleo e 

representantes dos alunos, visando à solução de possíveis problemas. Os resultados dessas 

avaliações deverão subsidiar a avaliação do projeto político-pedagógico do curso. Assim, caberá 

aos membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de Nutrição a tarefa de ao final de cada 

semestre letivo, fazer a avaliação do projeto pedagógico, observando seu cumprimento e 

adequação às necessidades atuais. 
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14 RECURSOS HUMANOS 

O IMS conta atualmente com 118 professores efetivos, 62 servidores técnico-

administrativos e 60 servidores terceirizados. No campo da pesquisa e extensão, apresenta mais 

de 100 projetos cadastrados, sendo que muitos destes detêm financiamento.  

Para os três eixos de formação, 30 docentes, ministram aulas para o curso, sendo 30 

Doutores, 1 Mestres e 4 Doutorandos. Considerando os docentes nutricionistas, que totalizam 

onze, há sete doutores, um mestre e três cursando doutorado.  

 

15 INFRAESTRUTURA 

O IMS-CAT/UFBA localiza-se em uma área doada pela Prefeitura Municipal de Vitória 

da Conquista, através da lei 1.297/2005, uma área total de 82.884,16m
2
, situada no loteamento 

Itamaraty, Bairro Candeias do referido município. Nesta área existem três prédios em 

funcionamento (Pavilhão de Aulas, Prédio Administrativo e de Laboratórios). 

Dentro da estrutura física deste campus consta: gabinete de trabalho dos professores, 

espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos, salas de aula, pavilhão de 

laboratórios, biblioteca e acesso dos alunos a equipamentos de informática. 

 

15.1 Gabinete de Trabalho dos Professores 

O Instituto Multidisciplinar em Saúde possui 80 gabinetes de trabalho para docentes, 

sendo 40 no segundo andar e 40 no terceiro andar do prédio administrativo. Os gabinetes são 

individuais ou duplos, os quais têm em média 9m
2
 e 13m

2
; respectivamente. Cada um destes tem 

mobiliário que consta de cadeira, mesa e armário. Há um computador para cada docente, com 

acesso à internet e possuem iluminação e ventilação artificial e natural.  

Existe também duas salas de apoio para os professores substitutos e ou temporários, com 

computador e impressora. Os computadores dos gabinetes dos professores são conectados a esta 

impressora. 

Os gabinetes são utilizados pelos docentes para preparo de atividades acadêmicas e 

orientação de alunos. Os gabinetes permitem receber confortavelmente dois alunos 

simultaneamente. Atualmente a estrutura da unidade não possui acomodação para atendimento 

reservado a alunos. Para casos em que este atendimento se faz necessário o professor pode 

utilizar a sala de reuniões localizada no primeiro andar do prédio de aulas. 
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15.2  Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

A unidade conta com uma sala para cada dois coordenadores de curso e uma pequena sala 

de reunião que permite atendimento individual aos alunos. Cada coordenador de colegiado tem 

mesa, cadeira, computador com acesso a internet e há uma impressora em rede destinada aos 

colegiados. O ambiente da coordenação dos cursos possui ventilação iluminação natural e 

artificial. 

Os colegiados possuem sistema de arquivos compartilhados em rede com a secretaria do 

respectivo colegiado. Os coordenadores e vice-coordenadores de colegiados, bem como os 

servidores têm acesso ao Sistema Acadêmico (SIAC) e ao Sistema de Acompanhamento de 

Documentos (SIAD). 

Neste espaço destinado aos colegiados há arquivos com pastas suspensas com 

documentos relativos aos cursos e armário para material de escritório. Cada colegiado tem um 

armário, do tipo escaninho, que possui chave e que se destina a guarda de material ou 

documentos. 

O ambiente destinado ao Serviço de Apoio Acadêmico possui 40,5m
2
, encontra-se no 

andar térreo e conta com sete mesas e sete cadeiras destinadas aos servidores. Para cada mesa há 

uma cadeira destinada ao público interno e externo, de modo que o servidor possa atender aluno, 

docente ou público externo. 

Há três armários grandes e três armários pequenos que se destinam a guarda de 

cadernetas, pastas suspensas de arquivos de documentos expedidos pelos colegiados, atas de 

reuniões de colegiados, material de escritório, cópias de processos de alunos enviados às 

instâncias em Salvador. 

 

15.3 Salas de Aulas 

Existem neste campus, no Pavilhão de Aulas, 16 salas de aulas. Destas, 12 salas tem 

dimensões médias de 58m
2
, com capacidade média para 55 alunos; uma sala com dimensão de 

78m
2
, com capacidade para 70 alunos; duas salas com dimensões de 28m

2
, com capacidade para 

25 alunos e uma sala com 38m
2
, com capacidade para 50 alunos. Existe um auditório com 

dimensão de 157m
2
, equipado com projetor de multimídia e quadro branco, onde estão alocadas 

120 cadeiras escolares.  

No prédio administrativo há um auditório com capacidade para 380 pessoas, com 446m
2 

e 

dois anfiteatros com respectivamente, 42 e 70m
2
, sendo que um destes será equipado com lousa 

interativa.  
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Todas as salas estão equipadas com computador, projetor multimídia e quadro branco, 

mesa e cadeira para o professor. 

Os cursos do IMS funcionam no turno da manhã e tarde, desta forma, para cada turma é 

alocada uma sala de aula para o período em que os componentes curriculares estão distribuídos. 

As turmas têm em média 45 alunos, mas, pode haver turmas com até 50 alunos conforme o 

planejamento acadêmico do colegiado. 

Para componentes curriculares que são comuns aos cursos do IMS pode haver turma 

mista, desta forma, a sala de aula, no horário da oferta do componente é compartilhada por 

alunos de mais de um curso. 

As salas têm ventilação e iluminação natural e artificial (ventilador e ar condicionado). 

Todas as salas de aulas possuem persianas. Para o acesso das salas de aulas do primeiro andar, há 

escadas e um elevador. A limpeza das salas de aulas é feita diariamente, com lavagem do piso 

nos finais de semana. 

15.4 Pavilhão de Laboratórios 

No Pavilhão de Laboratórios do IMS-CAT/ UFBA funcionam vinte e nove (29) 

laboratórios e duas salas de animais, com área de 61,30m
2 

cada, ventilação natural, piso granilite 

e iluminação natural e artificial. Abrange laboratórios básicos e específicos para os cursos de 

Biologia, Biotecnologia, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Psicologia, sendo alguns 

compartilhados. Todos os laboratórios possuem capacidade para 20 alunos, com horário de 

funcionamento das 07:00h às 18:30h. Os laboratórios e salas de animais deste Pavilhão estão 

descritos no Quadro 5. 

Quadro 5 – Relação de Laboratórios e salas de animais do IMS/CAT-UFBA 

Lab 01 Informática  Lab 101 Microscopia 

Lab 02 Avaliação Nutricional Lab 102 Ecologia, Paleontologia e Geologia 

Lab 03 Informática Lab 103 Fisiologia e Farmacologia 

Lab 04 Análises Clínicas Lab 104 Sala de Animais 

Lab 05  Enfermagem Lab 105 Microbiologia 

Lab 06 Tecnologia Farmacêutica Lab 106 Histologia, Parasitologia e Patologia  

Lab 07 Enfermagem Lab 107 Anatomia 

Lab 08 Bromatologia e Toxicologia de Alimentos Lab 108 Biologia Celular e Molecular 

Lab 09 Zoologia Lab 109 Farmacotécnica 

Lab 10 Técnica Dietética e Análise Sensorial Lab 110 Farmacognosia 

Lab 11 Botânica Lab 111 Química Geral 

Lab 12 Tecnologia de Alimentos Lab 112 Sala de Animais 

Lab 13  

 

Labiogene: Genética, Cultura de Células, 

Biotecnologia Vegetal e Desenvolvimento 

de Vacinas 

Lab 113 Bioquímica e Biofísica 

Lab 14 Microbiologia de Alimentos e Higiene 

Lab 114 Química Analítica 

Lab 115 Química Orgânica 

Lab 116 Análise instrumental 
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Dos laboratórios que atendem o eixo específico do curso de Nutrição (Eixo 3 - Ciências 

da Alimentação e Nutrição), os Laboratórios de Bromatologia e Toxicologia de Alimentos, 

Tecnologia de Alimentos e Microbiologia de Alimentos são compartilhados com os cursos de 

Farmácia e Biotecnologia. Segue a descrição de cada um deles: 

Lab 02 Laboratório de Avaliação Nutricional 

Localizado no pavimento térreo do Pavilhão de Laboratórios, possui como instalações 

fixas uma pia, um quadro branco, 14 cadeiras com braço e uma bancada periférica. Equipado 

com três balanças plataforma com estadiômetro acoplado, sendo duas mecânicas e uma 

eletrônica; 2 balanças pediátricas mecânicas; 5 balanças eletrônicas portáteis; 4 estadiômetros 

portáteis, 2 estadiômetros portáteis; 2 réguas antropométricas pediátricas de madeira; 3 trenas 

antropométricas, 3 adipômetros científicos com fita métrica e 4 adipômetros clínicos. 

Poderão utilizar este laboratório os seguintes componentes curriculares: IMS...8 – 

Avaliação Dietética e Antropométrica, IMS...11 – Nutrição do Adulto e do Idoso, IMS...12 –

Semiologia e Avaliação Bioquímica, IMS...14 – Nutrição Materna, IMS...15 – Nutrição Clínica 

na Atenção Básica, IMS...17 – Nutrição em Saúde Coletiva, IMS...19 – Nutrição Clínica na 

Atenção de Média Complexidade, IMS...20 – Nutrição da Criança e do Adolescente, IMS...21 –

Educação Alimentar e Nutricional, IMS...23 – Nutrição Clínica na Atenção de Alta 

Complexidade. 

 

Lab 08 Laboratório de Bromatologia e Toxicologia de Alimentos 

Localizado no pavimento térreo do Pavilhão de Laboratórios, possui como instalações 

fixas uma pia, um quadro branco, bancada central e periféricas. Equipado com refrigerador, 

freezer, destilador de nitrogênio, digestor de fibras, extrator de lipídios, analisador de atividade 

de água, espectrofotômetro, estufa de secagem, pHmetro portátil, manta aquecedora, mufla, 

refratômetro, balança analítica e de precisão e banho-maria, evaporador rotativo à vácuo, 

centrífuga de butirômetro, agitador de tubos, agitador magnético com aquecimento e bloco 

digestor. 

Poderão utilizar este laboratório os seguintes componentes curriculares: IMS021 – Bromatologia 

I e IMS117 – Toxicologia de Alimentos 
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Lab 14 Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

Localizado no pavimento térreo do Pavilhão de Laboratórios, possui como instalações 

fixas duas pias, um quadro branco, bancada central e periféricas. Equipado com agitador de tubo, 

contador de colônias, homogeneizador de amostras, lavadora ultrassônica, liquidificador, 

microscópio, refrigerador, chapa aquecedora plataforma (30x40cm), incubadora BOD, agitador 

magnético com aquecimento, pHmetro digital de bancada, centrífuga de bancada para tubos, 

balança analítica eletrônica digital e capela de fluxo laminar.  

Poderão utilizar este laboratório os seguintes componentes curriculares: IMS112 – Microbiologia 

de Alimentos e IMS116 – Higiene e Inspeção de Alimentos 

Lab 10 Laboratório de Técnica Dietética e Análise Sensorial 

Localizado no pavimento térreo do Pavilhão de Laboratórios. Este laboratório possui 

como instalações fixas quatro pias, quadro branco, bancada central e bancadas periféricas. 

Equipado com balança analítica, balança de precisão, balança mecânica (2 – 300kg), modelador 

de massa, moedor de café, batedeira, 3 fogões industriais com fornos, sendo 2 com 4 

queimadores e 1 com 6 queimadores, 3 liquidificadores domésticos, 1 microondas e 1 

refrigerador. Além disso, possui utensílios como potes, pratos, talheres, panelas de pressão e 

quatro conjuntos de panelas em aço inox com tampa de vidro e seis peças. 

Neste laboratório, serão ministradas as aulas práticas dos seguintes componentes 

curriculares: IMS...6 – Técnica Dietética, IMS...22 – Técnica Dietética em Preparações 

Especiais, IMS167 – Análise Sensorial e  IMS...36 – Oficinas de Gastronomia. 

 

Lab 12 Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

Localizado no pavimento térreo do Pavilhão de Laboratórios, compartilhado com o 

Laboratório de Técnica Dietética e Análise Sensorial, possui como instalações fixas quatro pias e  

bancadas periféricas. Equipado com balança digital (5g – 30kg), freezer horizontal, BOD - 

demanda bioquímica de oxigênio, autoclave, câmara fria, balança analítica eletrônica digital, 

refratômetro manual 0 a 32% brix, tanque para cozimento de massa de queijo (50L), 

liquidificador industrial copo aço inox (8L), embutidora alimentícia vertical aço inox (15kg), 

Lactoscan, agitador orbital, pasteurizador, embaladeira, centrífuga para butirômetros, 

despolpadeira e crioscópio. 

Neste laboratório, serão ministradas as aulas práticas dos componentes curriculares 

IMS115 – Tecnologia de Alimentos e IMS140 – Técnicas Especiais de Conservação dos Alimentos. 
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15.5 Biblioteca 

A Biblioteca está instalada no prédio de aulas em um espaço de 284,5m², distribuídos 

para os locais de Estudo em Grupo, Estudo Individual, Espaço de Serviços Administrativos, 

Processamento Técnico e o Acervo. Seu horário de funcionamento ocorre em dois turnos: de 

segunda a sexta-feira, das 7 horas às 18h30 horas.  

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI), Órgão Suplementar 

criado através de Resolução nº 03/09 do Conselho Universitário, é responsável pelo 

funcionamento sistêmico das bibliotecas da UFBA, a fim de oferecer suporte ao 

desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da extensão. 

A Biblioteca do Campus está vinculada ao Sistema de Biblioteca - SIBI/UFBA e dispõe 

de um acervo que atende aos cursos do IMS, dentre estes, o Curso de Nutrição. Todos os acervos 

das bibliotecas da UFBA estão disponíveis para o empréstimo interbibliotecas para atender as 

necessidades da comunidade do IMS.  

O acervo da Biblioteca do Campus Anísio Teixeira encontra-se em processo de 

implantação desde 2007 e organiza-se no sentido de buscar a formação em obras que enfoquem 

assuntos gerais e específicos nas áreas de atuação de cada curso do Instituto, fornecendo material 

informacional adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico-administrativo, 

quanto para a comunidade externa. 

A adequação do acervo às necessidades do curso é realizada através de uma política de 

aquisição, compatível com os recursos orçamentários desta instituição.  

O acesso às publicações das bibliotecas da UFBA está disponibilizado via internet, 

através do sistema de gerenciamento adotado pelo SIBI/UFBA – PERGAMUM, e por ele o 

usuário tem acesso aos serviços de consultas (autor, título e assunto), reservas, renovação entre 

outros.  

 

No acervo do SIBI, hoje consta um total de:  

221.475 Títulos  

          498.398 Exemplares. 

Enquanto, no acervo da Biblioteca Universitária Campus Anísio Teixeira, hoje consta um 

total de:  

       3.436 Títulos  

        12.919 Exemplares. 

A Biblioteca do Campus, para atender os usuários com relação aos periódicos, conta com 
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o Portal de Periódicos da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. Para complementar a obtenção de informações do Portal de Periódicos da CAPES, a 

biblioteca também fornece orientações sobre a utilização do Catálogo Coletivo Nacional (CCN), 

que disponibiliza dados bibliográficos dos acervos de periódicos das bibliotecas brasileiras, 

facilitando a obtenção de cópias de artigos e outros materiais, através do Programa COMUT 

ONLINE. 

 

15.6 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

Atualmente o IMS dispõe de dois laboratórios de Informática, como referido 

anteriormente, com capacidade para 24 alunos, com computadores com acesso a internet, 

localizados no Pavilhão de Laboratórios.  

Um laboratório de informática é para uso livre de alunos e o outro destinado a aulas e 

outras atividades planejadas pelos docentes, o qual dispõe além dos computadores, quadro 

branco e projetor de multimídia. 

Há uma sala com computadores com acesso a internet destinada a alunos bolsistas e 

voluntários do PET-Saúde e outra sala com computador com acesso a internet destinada ao PET-

Biotecnologia. 

A Biblioteca possui atualmente três computadores para consulta dos alunos a base de 

dados.  

O prédio de aulas e de laboratórios possui sistema de acesso a internet sem fio.  

A unidade conta com um serviço de Help Desk responsável pela manutenção dos 

equipamentos, atualização e instalação de softwares. 

Há um Núcleo de Tecnologia de Informação responsável pela criação e gerenciamento de 

programas e sistemas para a unidade e manutenção e atualização da página da unidade na 

internet. 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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16 NORMAS DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

O novo currículo tem uma carga horária total de 4042 horas distribuídas em: 2.482h de 

conteúdos obrigatórios, 272h optativos, 204h livres, 200h de atividades complementares, 816h 

de estágio supervisionado e 68h para TCC. O prazo para integralização do curso é de 5 anos. 

Todos os alunos que ingressaram antes do semestre no qual o novo currículo entrar em 

vigor, seguirão as regras de equivalência definidas neste documento. Os alunos que ingressarem 

a partir do semestre de implantação do novo currículo seguirão integralmente o novo currículo, 

sem necessidade de usar as regras de equivalência. 

Os estudantes que estão semestralizados e irão cursar o 8º, 9º e 10º semestre, seguirão o 

currículo de ingresso, dado que já cumpriram mais de 70% dos componentes curriculares do 

curso, cujo currículo é organizado em 10 semestres. Para os estudantes não semestralizados e 

que estejam no sétimo semestre ou inferior a este deverão ser incorporados ao currículo novo, 

mediante a assinatura de termo de concordância, obedecendo ao quadro de equivalência. 

Tanto os alunos que cursam os currículos anteriores, quanto os que cursam o currículo 

novo poderão cursar componentes curriculares que tenham sua equivalência estabelecida 

conforme Quadro de Equivalência. 

O oferecimento de componentes do currículo anterior que não tenham equivalência no 

novo currículo e componentes que tiveram redução de carga horária na nova matriz serão 

mantidos por um ano e meio, ou seja, por três semestres a partir do semestre de implantação da 

matriz.  

 

Abaixo apresentamos um conjunto de regras que estabelecem como os componentes 

curriculares e as cargas horárias obrigatórias e optativas do currículo antigo serão cumpridos. 

 

A) Componentes curriculares obrigatórias do currículo novo que equivalem aos componentes 

curriculares obrigatórias do currículo antigo devem ser cursadas (caso os componentes 

curriculares do currículo antigo equivalentes não tenham sido ainda cursados), independente da 

carga horária. 
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Quadro 6 – Equivalências entre os componentes curriculares antigos e novos. 

Componente curricular(s) do 

Novo Currículo 

Carga 

Horária 

 Componente curricular(s) 

Equivalente(s) no Currículo Anterior 

Carga 

Horária 

IMS070 – Políticas de Saúde  68 
 IMS127 – Adm. da Saúde Pública em 

Serviços de Nutrição 
51 

IMSA96 – Projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso 

34  IMSA96 – Trabalho de Conclusão de 

Curso I 

34 

IMSA97– Trabalho de Conclusão 

de Curso  

34   IMSA97 – Trabalho de Conclusão de 

Curso II 

34 

IMS...1 – Conhecimento e Ciência 
34  IMS048 – Metodologia do Trabalho 

Cientifico 

68 

IMS...3 – Bioquímica de Nutrientes 68  IMS079 – Bioquímica II 68 

IMS...4 – Parasitologia 34  IMS015 – Parasitologia Humana 68 

IMS...6 – Psicologia em Nutrição 68 
 IMS013 – Psicologia das Relações 

Humanas 
68 

IMS...7 – Nutrição e Dietética 34  

 

 

IMS126 – Nutrição Normal I 153 

IMS...11 – Nutrição do Adulto e do 

Idoso 
68 

IMS129 – Nutrição Normal II 68 
IMS...20 – Nutrição da Criança e 

do Adolescente 
68 

IMS...8 – Avaliação Dietética e 

Antropométrica  
68 

 
IMS122 – Avaliação Nutricional 68 

IMS...9 – Técnica Dietética 102  IMS125 – Técnica Dietética I 102 

IMS...10 – Sociologia e Saúde 34  IMS011 – Introdução a Sociologia 51 

IMS...14 – Nutrição Materna  68  IMS118 – Nutrição Materno Infantil 68 

IMS...15 – Nutrição Clínica na 

Atenção Básica 

68  

 

 

IMS120 – Patologia Nutrição e 

Dietoterapia II 

 

 

102 IMS...19 – Nutrição Clínica na 

Atenção de Média Complexidade 

68 

IMS...16 – Planejamento Físico 

Funcional de Unidades de 

Alimentação e Nutrição 

68 

 

 

 
IMS131 – Adm em Serv de Aliment 

Coletiv 

 

 

136 

IMS...23 – Gestão em Alimentação 

Coletiva 
68 

IMS...17 – Educação Alimentar e 

Nutricional 
68 

 
IMS123 – Educação Nutricional 85 

IMS...18 – Planejamento Alimentar 

para Coletividades 
68 

 IMS138 – Planejamento de Alimentação 

para Coletividade 

 

68 
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(Continuação) Quadro 6 – Equivalências entre os componentes curriculares antigos e novos. 

Componente curricular(s) do 

Novo Currículo 

Carga 

Horária 

 Componente curricular(s) 

Equivalente(s) no Currículo Anterior 

Carga 

Horária 

IMS...22 – Nutrição em Saúde 

Coletiva 

68  
IMS136 – Nutrição em Saúde Pública 

85 

IMS...24 – Nutrição Clínica na 

Atenção de Alta Complexidade 
102 

 IMS119 – Patologia da Nutrição e 

Dietoterapia I 
102 

IMS...25 – Bioética e Legislação 

Profissional 

68  
IMS121 – Deontologia da Nutrição 

51 

IMS...26 – Técnica Dietética em 

Preparações Especiais 
68 

 
IMS130 – Técnica Dietética II 85 

As setas presentes na coluna do meio indicam onde pode ocorrer a equivalência:  a 

equivalência pode ocorrer em ambos os currículos (novo em relação ao antigo e antigo em 

relação ao novo;  a equivalência ocorre somente do currículo antigo para o currículo novo, ou seja, 

se o aluno tiver cursado o componente do currículo antigo será aproveitado para o novo. 
 

1. Os componentes curriculares IMSA96 – Trabalho de Conclusão de Curso I e IMSA97 –

Trabalho de Conclusão de Curso II tiveram alteração do nome em relação a matriz anterior, 

porém permaneceram com o mesmo código. Assim, IMSA96 que na matriz anterior era 

denominado Trabalho de Conclusão de Curso I passou a ser denominado nessa proposta de 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. O mesmo ocorreu para IMSA97 que passou de 

Trabalho de Conclusão de Curso II para Trabalho de Conclusão de Curso. 

2. Caso em que dois componentes curriculares do currículo antigo equivalem a mais de um 

componente curricular do currículo novo: 

Caso o aluno tenha sido aprovado em IMS126 – Nutrição Normal I e IMS 129 – Nutrição 

Normal II antes da implantação do novo currículo, não precisará cursar os componentes IMS...7 

– Nutrição e Dietética, IMS...11 – Nutrição do Adulto e do Idoso e IMS...20 – Nutrição da 

Criança e do Adolescente. Porém, se ele não tiver cursado ou tiver sido reprovado em IMS129 –

Nutrição Normal II o aluno deverá cursar IMS...11 – Nutrição do Adulto e do Idoso e IMS...20 –

Nutrição da Criança e do Adolescente. Os alunos que não cursaram IMS126 terão que cursar os 

três novos componentes curriculares propostos na nova matriz. 

3. Caso em que um componente curricular do currículo antigo equivale a mais de um 

componente curricular do currículo novo: 

IMS131 – Administração em Serviço de Alimentação Coletiva 

Este componente curricular equivale aos componentes curriculares IMS...16 – 

Planejamento Físico Funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição e IMS...23 – Gestão em 
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Alimentação Coletiva. Portanto, se o aluno não cursou IMS131, após a implantação do currículo 

novo ele terá que cursar os dois componentes curriculares acima. 

IMS120 – Patologia Nutrição e Dietoterapia II 

Este componente curricular equivale aos componentes curriculares IMS...15 – Nutrição 

Clínica na Atenção Básica e IMS...19 – Nutrição Clínica na Atenção de Média Complexidade. 

Portanto, se o aluno não cursou IMS120, após a implantação do currículo novo ele terá que 

cursar os dois componentes curriculares acima. 

4. A oferta de componente curricular obrigatório sem equivalência no novo currículo, para os 

alunos em adaptação curricular, será feita gradativamente, obedecendo aos critérios de menor 

número de matrícula e maior coeficiente.  Os componentes curriculares referidos neste item 

são os seguintes: 

 IMS...2 – Atividade de Inserção Profissional 

 IMS...5 – Relação Étnico-Cultural 

 IMS...12 – Semiologia e Avaliação Bioquímica 

 IMS...13 – Farmacologia em Nutrição  

5. Os componentes curriculares obrigatórios e optativos da matriz anterior que não apresentam 

equivalência na nova matriz serão aproveitados como optativos na nova matriz, caso o aluno 

tenha feito em período anterior a implantação da nova matriz ou durante o período de 

transição. Os componentes curriculares referidos neste item são os seguintes: 

 IMS020 – Bases Químicas 

 IMS108 – Introdução à Administração 

 IMS109 – Fundamentos de Economia  

 IMS110 – Saneamento e Saúde 

 IMS117 – Toxicologia de Alimentos 

 IMS128 – Desenvolvimento Comunidade e Comunicação  

 IMS137 – Dietoterapia Aplicada 

 IMS139 – Química Analítica 

 IMS140 – Técnicas Especiais de Conservação dos Alimentos 

 IMSB07 – Gastronomia Hospitalar 
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6. Houve alteração dos pré-requisitos de alguns componentes curriculares optativos da matriz 

anterior. 

 

B) Os componentes curriculares mantidos do currículo anterior são: 

 IMS001 – Anatomia Humana 

 IMS002 – Patologia 

 IMS003 – Fisiologia Humana 

 IMS005 – Epidemiologia 

 IMS006 – Bioestatística 

 IMS010 – Biologia Celular e Molecular 

 IMS014 – Microbiologia e Imunologia 

 IMS021 – Bromatologia I 

 IMS078 – Bioquímica Estrutural 

 IMS112 – Microbiologia de Alimentos 

 IMS115 – Tecnologia de Alimentos 

 IMS116 – Higiene e Inspeção de Alimentos 

 IMS180 – Histologia e Embriologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

C) Em relação aos Estágios Curriculares obrigatórios, houve adequação da carga horária e 

equiparidade das áreas, em relação a matriz anterior. Outra modificação foi a inclusão de um 

estágio em área específica, no qual o aluno poderá escolher uma área de seu interesse, para 

realizar o estágio. Além disso, na nova matriz os estágios das áreas de nutrição social e clínica 

foram divididos em dois semestres. Abaixo o quadro 8 apresenta a carga horária dos estágios: 

 

 

Quadro 7: Quadro comparativo entre os estágios curriculares na matriz anterior e da nova matriz. 

Componente curricular(s) 

do Novo Currículo 

Carga 

Horária 

Semestre 

que será 

oferecido 

Componente 

curricular(s) no 

Currículo Anterior 

Carga 

Horária 

Semestre 

que é 

oferecido 

IMS...21 – Vivência em 

Atenção Básica 
68 6 

 

IMS135 – Estágio 

em Nutrição Social 
153 

 

10 

 
IMS...28 – Estágio em 

Nutrição e Saúde Coletiva 

153 
9 

IMS...27 – Estágio em 

Nutrição Clínica 

Ambulatorial  

68 9 

IMS132 – Estágio 

em Nutrição Clínica 

272 10 

IMS...30 – Estágio em 

Nutrição Clínica Hospitalar 
153 10 

IMS...31 – Estágio em 

Alimentação Coletiva 

 

221 10 

IMS133 – Estágio 

em Adm Serv 

Alimentação em 

Industria  

153 

10 
IMS134 – Estágio 

em Adm Serv 

Alimentação em 

Hospital 

153 

IMS...29 Estágio em Área 

Específica 
153 9 ou outro semestre de acordo com a ciência do colegiado 
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D) Proposta de adaptação para os discentes que migrarem para nova matriz e apresentarão déficit 

de carga horária para a integralização do currículo dessa nova matriz: 

Quadro 8: Demonstrativo da redução de carga horária prevista em componentes curriculares 

obrigatórios. 

Componente curricular(s) do Novo 

Currículo 
CH 

Componente curricular(s) 

Equivalente(s) no Currículo 

Anterior 

CH 

Redução 

de CH 

IMS...10 – Sociologia e Saúde 34 IMS011 – Introdução a Sociologia 51 17 

IMS...7 – Nutrição e Dietética 34 

IMS126 – Nutrição Normal I 

 

IMS129 – Nutrição Normal II 

153 

 

68 

 

 

51 
IMS...11 – Nutrição do Adulto e do 

Idoso 
68 

IMS...20 – Nutrição da Criança e do 

Adolescente 
68 

IMS...17 – Educação Alimentar e 

Nutricional 
68 IMS123 – Educação Nutricional 85 

17 

IMS...26 – Técnica Dietética em 

Preparações Especiais 
68 IMS130 – Técnica Dietética II 85 

17 

IMS...22 – Nutrição em Saúde 

Coletiva 
68 IMS136 – Nutrição em Saúde Pública 85 

 

17 

Redução total CH em componentes obrigatórios 119 

 

O quadro 8 apresenta o demonstrativo de redução de carga horária em componentes curriculares 

obrigatórios. Para suprir o déficit de carga horária poderá ser complementada com a seguinte 

carga horária: 

D.1 – Carga horária de componentes curriculares optativas excedidas às 272 horas, que são 

necessárias para a integralização do currículo, desde que não tenham sido aproveitadas no 

cômputo das 200 horas de Atividades Complementares. 
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E) Proposta de adaptação para os discentes que pertencem a nova matriz, porém fizeram 

componentes da matriz anterior durante o período de transição e apresentarão déficit de carga 

horária para a integralização do currículo dessa nova matriz: 

Quadro 9: Demonstrativo da redução de carga horária prevista em componentes curriculares 

obrigatórios. 

Componente curricular(s) do Novo 

Currículo 
CH 

Componente curricular(s) 

Equivalente(s) no Currículo 

Anterior 

CH 

Redução 

de CH 

IMS070 – Políticas de Saúde 68 
IMS127 – Adm. da Saúde Pública em 

Serviços de Nutrição 
51 

17 

IMS...15 – Nutrição Clínica na 

Atenção Básica 

68 

IMS120 – Patologia Nutrição e 

Dietoterapia II 

 

 

102 

 

 

34 
IMS...19 – Nutrição Clínica na 

Atenção de Média Complexidade 

68 

IMS...25 – Bioética e Legislação 

Profissional 

68 
IMS121 – Deontologia da Nutrição 

51 17 

Redução total CH em componentes obrigatórios 68 

 

O quadro 9 apresenta o demonstrativo de redução de carga horária em componentes curriculares 

obrigatórios. Para suprir o déficit de carga horária poderá ser complementada com a seguinte 

carga horária: 

E.1 – Carga horária de componentes curriculares optativas excedidas às 272 horas, que são 

necessárias para a integralização do currículo, desde que não tenham sido aproveitadas no 

cômputo das 200 horas de Atividades Complementares. 

E.2 – Carga horária de componentes curriculares livres excedidas às 204 horas, que são 

necessárias para a integralização do currículo, desde que não tenham sido aproveitadas no 

cômputo das 200 horas de Atividades Complementares. 

 

7. Os casos aqui não previstos serão analisados, individualmente, pelo Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Nutrição. 
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17 APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES  
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18 ANEXO 
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