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1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro Curso de graduação em Nutrição foi criado em 1939 na própria 

Universidade de São Paulo, cuja formação estava focada no educador sanitário e dietista 

para enfrentar as dificuldades da época, marcadamente problemas nutricionais de ordem 

carencial e a necessidade de melhorar a condição da população brasileira1. Passadas 3 

décadas, havia apenas 7 cursos de Nutrição, predominantemente em universidades públicas. 

Atualmente há mais de 50.000 vagas disponíveis de graduação em Nutrição e apenas 8 % 

destas são públicas2. Apesar do crescente número de vagas, sobretudo no setor privado, há 

necessidade de profissonais capacitados para enfrentar as demandas da atualidade. 

  Muitas mudanças ocorreram no quadro epidemiológico do país e do mundo, nas 

políticas agrícolas e nas tecnologias envolvendo produção, processamento e comercialização 

de alimentos, nas demandas da sociedade relacionadas ao estilo de vida e nas estruturas e 

conformação das condições sociais que formularam novos desafios para o campo da 

alimentação e da nutrição. Destes, emerge a necessidade de um profissional capacitado para 

um olhar mais holístico da realidade e dos problemas alimentares e nutricionais, que 

entenda o homem como parte de um sistema, dependente e integrado, responsável com 

sua saúde e com fatores que a geram, desde um contexto sistêmico que o homem integra.  

  A profissão nasceu em um cenário de graves doenças carenciais, onde a fome e a 

desnutrição eram marcas de um país subdesenvolvido. Hoje enfrenta a obesidade 

epidêmica, como um problema global, acentuada nos países em desenvolvimento e 

associada também a pobreza. O nutricionista hoje, precisa estar preparado para esses novos 

desafios, ter uma visão humanista e sistêmica, ser criativo, desenvolver competências para o 

manejo de alimentos e da dietética, conhecer a cadeia produtiva de alimentos, as políticas 

agrícolas e as tecnologias que envolvem desde organismos genéticamente modificados, 

aditivos, agrotóxicos e as implicações ambientais, conhecer  e atuar em políticas públicas, 

atuar em equipes multiprofissionais, valorizar a cultura alimentar,  ter uma formação sólida 

nas ciências biológicas, humanas e sociais e um espírito científico aguçado. 

  A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com 6 décadas de história, é um 

importante centro de ensino e pesquisa sendo que na área de Nutrição, desde finais da 

década de 50, sob responsabilidade da Divisão de Nutrologia, foi consolidado um importante 

centro formador de recursos humanos na área. A criação do Curso de Nutrição e 

Metabolismo (CNM) em 2003 representou um dos frutos dessa frente que atualmente é 

representada também pela formação de nutricionistas. Esse legado direcionou o Curso para 

a área de nutrição clínica a qual tem um ambiente propício pois conta com a contribuição de 

pesquisadores e docentes com experiência reconhecida na área e em áreas afins. 

                                                
1
 O sanitarismo e o projeto de nação Pontes, C.F. In: O sanitarismo (re)descobre o Brasil, Carlos Fidelis Pontes, Lísia Trindade Lima, 

Simone Petráglia Kropf. Fiocruz Acesso on line http://pdfestate.com/324228/o-sanitarismo-redescobre-o-brasil-fiocruz.htm. 
2
 CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO. Encontro Nacional de Formação Profissional, Brasília, 2013. 
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  A condição nutricional da população tanto na atenção primária como na secundária 

e na terciária, precisa ser enfrentada com políticas de saúde apropriadas e com competência 

técnica e científica. Por outro lado, a dietoterapia é um importante coadjuvante terapêutico 

e mesmo essencial em diferentes condições clínicas e enfermidades.  As doenças crônicas 

associadas a nutrição estão na agenda dos programas de saúde. O conhecimento da área de 

nutrição clínica também é de grande valia para a implementação de ações e intervenções de 

caráter preventivo para a população sadia. Ampliar as ações para uma alimentação saudável 

é objetivo e condição essencial para a saúde. Tais frentes necessitam de recursos humanos 

bem formados e capacitados para liderar programas e conduzir ações profissionais.  

  O Curso de Nutrição e Metabolismo visa formação de nutricionista com ampla visão 

de alimentação e de nutrição, na qual tenha uma sólida base científica para entender e atuar 

com profunda compreensão dos processos metabólicos, na condição de saúde e de doença, 

com domínio no manejo das necessidades nutricionais da população saudável e na 

enfermidade, que entenda as interações entre o homem e o ambiente e seu contexto social, 

visando uma condição nutricional adequada mas inserida na realidade e integrada em outros 

processos de ordem social, econômica e cultural. Considera além de aspectos nutricionais do 

alimento e de sua relação com a saúde, as influências objetivas e simbólicas que emergem 

dos aspectos socioculturais, econômicos e psicológicos envolvidos no papel da alimentação 

na vida social e, o alimento dentro da cadeia produtiva e sua relação sistêmica com o 

contexto em que é produzido.  Em síntese, é objetivo do Curso de Nutrição e Metabolismo 

formar nutricionista com sólida base científica, postura ética e humanitária, e capacitado 

para atuar em equipes multiprofissionais. 

 

2 . CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do Curso: NUTRIÇÃO E METABOLISMO  

Período Integral 

Número de Vagas: 30 vagas anuais 

Unidade Responsável: Faculdade de Medicina De Ribeirão Preto-USP 

Duração: 5 anos 

Início do Curso: 1o semestre de 2003 

 

3. PERFIL DO EGRESSO  

 

 A alimentação humana, a nutrição e a dietética, voltados para a segurança alimentar 

e nutricional, são a essência da identidade do nutricionista. A segurança  alimentar e 

nutricional compreende a acessibilidade aos alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, que promova a saúde, considerando a diversidade cultural, com práticas 

socialmente e ecologicamente sustentáveis.  

A alimentação humana envolve uma complexidade de elementos relacionados à 

características físicas e químicas, à propriedades nutricionais e bioativas, sanitárias e 

sensoriais dos alimentos, assim como aos aspectos culturais, históricos, geográficos e 

ecológicos; e a relação do homem com a alimentação, a qual envolve aspectos 
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sócioculturais, psicológicos e antropológicos. A ciência da nutrição, de caráter 

interdisciplinar, estuda as necessidades nutricionais humanas em diferentes estados 

fisiológicos, condições de saúde e demandas físicas, decorrentes da intensidade de usos do 

corpo no trabalho. A dietética trata das transformações físicas, químicas e sensoriais de 

alimentos submetidos a processamento culinário, das combinações de ingredientes  e suas 

características e propriedades, visando atender necessidades nutricionais, digestivas, 

sensoriais e higiêncas de indivíduos saudáveis e a demandas específicas na enfermidade3.  

O perfil do CNM,  segue a  vocação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na 

formação de profissionais altamente treinados para o atendimento dos problemas de saúde, 

das pessoas e da comunidade. A Faculdade, seu Hospital das Clínicas e instituições 

conveniadas reúnem excelentes condições para a formação de nutricionistas, com ênfase 

em nutrição clínica, e comprometidos com o Sistema Único de Saúde, atuando em todos os 

níveis da atenção a saúde. Sua formação é generalista e deve capacitar o aluno para 

trabalhar em todas as áreas de atuação profissional, a saber, nutrição e saúde pública, 

administração de unidades de alimentação e nutrição, além da área de nutrição clínica. 

Na atualidade, é importante incorporar ao perfil do egresso novos desafios impostos 

por mudanças socias importantes que demandam do nutricionista uma consciência e 

participação ativa de problemas e políticas relacionadas direta e indiretamente com 

alimentos e nutrição, de modo a desenvolver uma visão humanista e sistêmica da nutrição, 

assim como a criatividade para o desenvolvimento de suas ações orientadas pela ética e 

responsabilidade social.  

Uma sólida base científica deve orientar a formação do nutricionista para 

fundamentar suas ações com propriedade e pautadas em evidências científicas, visando 

contribuir e integrar equipes multiprofissionais. Iniciação científica e formação para a 

pesquisa devem ser incentivadas para propiciar essa habilidade. A capacidade de trabalhar 

em grupo, cooordenar, planejar e assumir responsabilidades com autonomia profissional, 

são atributos necessários na formação do nutricionista. 

O nutricionista deve estar preparado para os desafios do mercado de trabalho, 

visando a promoção à saúde, a prevenção e tratamento de doenças em indivíduos e/ou 

grupos populacionais, com impacto na melhoria da qualidade de vida.  

 

 

3.1.  COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS  

 

O Curso de Nutrição e Metabolismo visa capacitar o nutricionista orientado pelas 

seguintes habilidades e competências gerais3:  

• Atividades profissionais orientadas pelo rigor científico e ético, considerando princípios 

humanitários e culturais.  

• Ações técnicas científicas da área de alimentação e nutrição voltadas para promoção à 

saúde à qualidade de vida, prevenção de doenças crônicas relacionadas com a nutrição 

e tratamento tanto relacionado ao estado nutricional como a doenças. 
                                                
3
 Japur, C.C; Vieira, MNCM. Dietética Aplicada na Produção de Refeições. Ed Guanabara Koogan 2012. 
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• Decisões e responsabilidades técnicas efetivas e apropriadas. 

• Confidencialidade e capacidade de comunicação em equipes, instituições e com a 

população.  

• Pró-atividade e liderança com compromisso e responsabilidade.  

• Gestão e administração  de serviços, incluindo recursos humanos e materiais.  

• Capacitação permanente para atuar segundo princípios científicos consolidados e atuais.  

• Educação em saúde direcionada para mudanças alimentares saudáveis.  

 3.2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS 

  A atuação do nutricionista requer o entendimento do corpo humano, nas 

dimensões biológica, psicossocial e cultural; das propriedades nutricionais e transformações 

e tecnologias agrícolas, culinárias e industriais dos alimentos; interação do alimento com o 

corpo humano nos diferentes ciclos da vida, na atividade física, na promoção da saúde e 

prevenção e tratamento de doenças, tanto no âmbito individual quanto coletivo; e da 

administração e gestão de unidades de produção de refeições.  

 

Competências e habilidades específicas por área de atuação: 

 

NUTRIÇAO CLÍNICA 

• Habilitar o nutricionista a trabalhar na prevenção do agravo e/ou na recuperação do 

estado nutricional, utilizando a alimentação como recurso terapêutico e como fonte 

de prazer e bem-estar de pacientes portadores de doenças agudas e crônicas, em 

nível hospitalar e ambulatorial. No nível hospitalar: Realizar atenção nutricional 

integral ao paciente hospitalizado, que envolve triagem, avaliação, diagnóstico e 

monitoramento do estado nutricional, cálculo das necessidades nutricionais em 

diferentes situações fisiológicas e patológicas, avaliação e adequação do consumo 

alimentar às necessidades individuais, prescrição de dietas hospitalares e do 

consumo alimentar intra-hospitalar, planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

produtos dietéticos especiais para diferentes condições clínicas, elaboração e 

implementação de programas de educação nutricional intra-hospitalar, promovendo 

a aprendizagem do paciente ao auto-cuidado alimentar e nutricional a médio e longo 

prazo e registro do atendimento nutricional no prontuário. No nível ambulatorial: 

Realizar atendimento nutricional ao paciente em nível ambulatorial, que engloba 

aprendizado da construção da relação profissional-paciente, reconhecimento dos 

aspectos alimentares, nutricionais e ambientais envolvidos no desenvolvimento de 

doenças crônicas, diagnóstico dos problemas alimentares, dentro do contexto sócio-

cultural do paciente, aplicação de estratégias voltadas às mudanças na alimentação e 

no comportamento alimentar, desenvolvimento de estratégias e instrumentos para 

orientação nutricional, avaliação e monitoramento da adesão do paciente ao 

tratamento. 
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NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

• Implementar ações de vigilância alimentar e nutricional (diagnóstico de problemas 

alimentares e nutricionais da população atendida pelo Sistema Único de Saúde - nível 

municipal, estadual e federal, dependendo de seu local de atuação - buscando 

estratégias de intervenção para minimizá-los), atuar na promoção da alimentação 

saudável por meio da educação alimentar e nutricional, no desenvolvimento de 

programas e políticas públicas de alimentação e nutrição e trabalhar nas equipes 

multiprofissionais na atenção básica, e na promoção da alimentação saudável em 

escolares, seguindo os princípios da Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

• Aplicar os princípios básicos da administração (planejamento, organização, direção e 

controle) associados aos conhecimentos de alimentação e nutrição para um 

adequado planejamento físico-funcional da unidade, gestão de recursos humanos, 

suprimentos e custos. Além disso, deve planejar cardápios considerando as 

necessidades nutricionais específicas da população atendida e a capacidade física e 

financeira do serviço. Também deve estar apto a realizar gestão de qualidade e 

garantia da sustentabilidade nos processos de produção de refeição (seleção dos 

fornecedores, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição dos 

alimentos, avaliação da satisfação do usuário e controle higiênico-sanitário em todas 

as etapas). O profissional deve ter habilidade na elaboração de programas de 

educação alimentar e nutricional para clientes de restaurantes coletivos públicos e 

privados. 

 

3.3. ATRIBUIÇÕES DO NUTRICIONISTA E CAMPO DE ATIVIDADE POR ÁREA DE ATUAÇÃO. 

 

 ALIMENTAÇÃO COLETIVA  

 Exerce função administrativa e de gestão com atribuições relacionadas a tecnologias 

e infra estrutura de unidades produtoras de refeições; ao planejamento, organização, 

supervisão e avaliação da produção e distribuição das refeições; garantindo a qualidade 

nutricional, higiênico sanitária e sensorial de refeições voltadas para a população sadia e 

enfermos, para coletividades com características específicas como para crianças, adultos, 

idosos, gestantes, trabalhadores, esportista entre outros. Locais de atuação: Restaurantes 

comerciais e institucionais como em indústrias, escolas, prefeituras, universidades, clubes, 

hospitais, clínicas, times de diferentes esportes, centros de reabilitação, entre outros.  

 

 NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 Desenvolve atenção alimentar e nutricional em instituições de saúde (geral e 

especialidade), consultórios, ambulatórios, unidades de atenção básica à saúde e no 

domicílio. Participa de equipes multiprofissionais e é responsável pelo diagnóstico e 

monitoramento do estado nutricional; por intervenções dietoterápicas, recorrendo às 

propriedades nutricionais e princípios ativos de alimentos, combinações de alimentos e 

processamento para o cuidado nutricional;  por garantir as necesssidades nutricionais em 
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condições específicas por meio da qualidade nutricional e sensorial e na orientação 

alimentar ao paciente para o desenvolvimento do auto cuidado e visando a qualidade de 

vida. Atua no cuidado em diversas etapas da vida como na prematuridade, infância, 

adolescência, maturidade, senescência e em mulheres nos diferentes estágios fisiológicos: 

idade fértil, gestação, puerpério, lactação, climatério, e patológicos. Locais de atuação: 

Hospitais gerais e especializados, consultórios, ambulatórios, clínicas especializadas, 

lactários, spas, centrais de terapia nutricional e atendimento domiciliar. 

 

 NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 Planeja e coordena ações de programas e políticas de alimentação e nutrição, 

participando de equipes multiprofissionais em unidades de saúde, assistência social, escolas, 

realizando diagnósticos alimentares e nutricionais das comunidades atendidas, atuando na 

prevenção e controle de doenças crônicas e estabelecendo estratégias de intervenção 

nutricional ancoradas em políticas e programas governamentais, seguindo os princípios da 

Segurança Alimentar e Nutricional. Locais de atuação: Centros e secretarias de saúde, 

unidade básica de saúde, núcleos de assistência social, banco de alimentos e creches e 

escolas (programas de alimentação escolar).  

 

 

4. ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURSO: 

 

O Curso de Nutrição e Metabolismo (CNM) da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto tem, ao longo dos anos, sido revisto e reformulado, em um processo contínuo de 

aprimoramento. O processo de transformação e aprimoramento do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) foi organizado mantendo as suas diretrizes e orientado para resolver 

problemas e por demandas que, ao longo do tempo, foram desenhando as categorias que 

orientaram mudanças. A Estrutura Curricular aqui apresentado traz algumas análises do 

perfil do CNM. 

O curso está dividido em três blocos: Básico, Intermediário e de Aplicação.  

O bloco Básico (propedêutico) é constituído por disciplinas introdutórias, necessárias 

para embasar o aprendizado específico, relacionadas ao estudo dos órgãos e sistemas do 

corpo humano, no que tange à sua forma e funções.  

O bloco Intermediário, do quarto ao oitavo semestre, caracteriza-se pelo incremento 

de disciplinas específicas da área de alimentação e nutrição. É voltado ao ensino de 

propriedades nutricionais e transformações dos alimentos; interação do alimento com o 

corpo humano nos diferentes ciclos da vida, na atividade física, na promoção da saúde e 

prevenção e tratamento de doenças, tanto no âmbito individual quanto coletivo; e 

administração de unidades de produção de refeições.  

O último bloco, o de Aplicação, consiste em aprendizado prático em serviço, por meio 

de estágios supervisionados no Complexo HCFMRP-USP/FMRP-USP/FAEPA, empresas 

privadas de alimentação coletiva, em serviços de saúde e de alimentação e nutrição 

vinculados à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Os estágios são divididos em três 
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grandes áreas da Nutrição: Nutrição Clínica, Nutrição em Saúde Pública e Administração em 

Unidades de Alimentação e Nutrição, que ocorrem ao longo do último ano do curso.  

A análise do currículo por área de conhecimento tem por objetivo traçar o perfil de 

formação do CNM. Podemos observar a distribuição da carga horária total do Curso de 

Nutrição e Metabolismo, por área de conhecimento, a saber: 

 

 

Ciências biológicas – fazem parte desse grupo, disciplinas que dão suporte para a área 

biológica e que concentram-se no propedêutico. Fazem parte desse grupo as disciplinas:  

Disciplinas da área de conhecimento: 
Ciências Biológicas 

 

Histologia 

Biologia Celular e Molecular para Nutrição 
e Metabolismo 

Bioquímica Geral 

Embriologia 

Anatomia Humana Aplicada à Nutrição 
Anatomia Humana Sistêmica 

Genética Humana 

Fisiologia Especializada 

Metabolismo 

Parasitologia 

Imunologia Básica 

Microbiologia Aplicada à Nutrição 

Patologia Nutricional 

Integração Metabólica 

Fisiopatologia da Intervenção Nutricional 

 

Ciências dos Alimentos – fazem parte disciplinas que abordam o estudo dos alimentos. 

Fazem parte desse grupo: 

Disciplinas da área de conhecimento: Alimentos 
 

Vigilância Sanitária Alimentar 

Ciências dos Alimentos 

Alimentos Funcionais e Antioxidantes Dietéticos 

 

 

Ciências Sociais e Humanas – desse grupo fazem parte disciplinas que tratam de aspectos 

sociais, culturais, econômicos,  psicológicos e filosóficos. As disciplinas parte desse grupo 

são: 
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Disciplinas da área de conhecimento: 
Ciências Sociais e Humanas 

 

Psicologia do Desenvolvimento Humana I 

Psicologia das Relações Interpessoais 

Fundamentos de Bioética e Deontologia 

 

Saúde Pública – Essas disciplina dão suporte a formação em saúde pública. Fazem parte 

desse grupo:  

 

Disciplinas da área de conhecimento: 
Saúde Pública 

 

Princípios de Saúde Pública 

Bioestatística 

Introdução à Epidemiologia 

 

 

Formação científica – Fazem parte desse grupo, disciplinas sobre metodologia científica e 

sua aplicação e que reforçam a base científica da formação. As disciplinas desse grupo são:  

 

Disciplinas da área de conhecimento: 
Formação Científica 

 

Apresentação de Trabalhos Científicos 

Metodologia e Pesquisa Científica 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Nutrição Básica – Esse grupo de disciplinas promovem conhecimento básicos para todas as 

áreas da nutrição. Estas disciplinas darão suporte para as de habilitação profissional e 

promovem a interação entre disciplinas do propedêutico com as disciplinas aplicadas. As 

disciplinas desse grupo são: 

 

Disciplinas da área de conhecimento:  
Nutrição Básica 

 

Práticas de Nutrição e Saúde I 

Práticas de Nutrição e Saúde II  

Práticas de Nutrição e Saúde III  

Práticas de Nutrição e Saúde IV  
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Tópicos em Nutrição V - Comunicação e Marketing 

Nutrição Humana 

Epidemiologia Nutricional 

Exercício da Profissão 

Nutrição Experimental 

Nutrição Materno Infantil 

Interação de Nutrientes e Fármacos 

 

Nutrição Aplicada – Esse grupo é composto por disciplinas de habilitação profissional. As 

disciplinas desse grupo são:  

Disciplinas da área de conhecimento: 
 Nutrição Aplicada 

 

Técnica Dietética I 

Cálculo e Análise de Dieta para o Indivíduo 

Educação Nutricional e Mudanças Alimentares 

Técnica Dietética II 

Avaliação do Estado Nutricional 

Fisiopatologia da Nutrição Materno-infantil 

Políticas Públicas em Alimentação e Nutrição 

Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição I 

Nutrição e Atividade Física 

Dietoterapia I 

Terapia Nutricional: da teoria à Prática Clínica 

Intervenção Nutricional em Populações 

Dietoterapia II 

Educação Nutricional Aplicada ao Indivíduo 

Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição II 

Casos Clínicos em Terapia Nutricional Enteral 

Oficina Terapêutica do Gosto 

Estágio em Dietoterapia Ambulatorial 

Estágio em Nutrição na Clínica Pediátrica 

Estágio em Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição 

Estágio de Nutrição em Saúde Pública 

Estágio em Dietoterapia ao Paciente Hospitalizado 

 

Disciplinas Optativas Eletivas: 

Disciplinas Optativas Eletivas 
 

Computação Instrumental 

Comida Diversão e Arte 

Introdução a Pesquisa Científica I 

Visita em Unidades de Alimentação e Nutrição 

Introdução a Pesquisa Científica II 
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Iniciação a Pesquisa Cientifica I 

Práticas em Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição 

Iniciação a Pesquisa Científica II 

Cinema e Alimentação 

Neurobiologia do Comportamento Alimentar 

Práticas em Nutrição Experimental 

 

 

  

 A configuração das áreas de conhecimento mostra sólida formação biológica, científica e 

aplicada. Disciplinas de formação biológica representam 16,6% da carga horária total oferecida 

(CH total: 5430 hs), as de formação científica ocupam 1,1% da carga horária sem considerar as 

optativas. Em oferta de disciplinas optativas temos 51 % da carga horária das optativas, em 

formação científica. Com relação às disciplinas de habilitação profissional, estas ocupam 50,8% da 

carga horária.  

  O CNM tem 5 disciplinas distribuídas desde o primeiro semestre, cuja função é 

articular conteúdos do básico com a alimentação e nutrição na prática, de modo que, desde 

o propedêutico, os alunos já possam entrar em contato com os problemas, habilidades e 

desafios da profissão e da ciência da nutrição. À partir de 2016, as disciplinas chamadas  

“Tópicos em Nutrição” passaram gradativamente a chamar “Práticas de Nutrição e Saúde”. 

Não houve mudança de conteúdo porém uma antecipação do contato com o cenário da 

prática.  

  Outra análise do currículo foi feita por distribuição da carga horária segundo as 

áreas de especialidade da nutrição considerando as disciplinas mais diretamente 

relacionadas. Desta forma, nesse agrupamento, não foram incluídas todas as disciplinas.   

Temos o seguinte panorama, considerando a distribuição de disciplinas agrupadas por área 

de especialidade apresentadas a seguir:  

Disciplinas da área de Especialidade: 
Nutrição em Saúde Pública 

Princípios de Saúde Pública 

Bioestatística 

Introdução à Epidemiologia 

Epidemiologia Nutricional 

Educação Nutricional Aplicada ao Indivíduo 

Políticas Públicas em Alimentação e Nutrição 

Tópicos em Nutrição V - Comunicação e Marketing 
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Intervenção Nutricional em Populações 

Estágio de Nutrição em Saúde Pública 

Educação Nutricional e Mudanças Alimentares 

 

Disciplinas da área de Especialidade: 
Nutrição Clínica 

Fisiopatologia da Nutrição Materno Infantil 

Casos Clínicos em Terapia Nutricional Enteral 

Oficina Terapêutica do Gosto 

Dietoterapia I 

Terapia Nutricional: da teoria à Prática Clínica 

Dietoterapia II 

Estágio em Dietoterapia Ambulatorial  

Estágio em Nutrição na Clínica Pediátrica  

Estágio em Dietoterapia ao Paciente Hospitalizado 

 

 

Disciplinas da área de Especialidade: 
Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição 

Vigilância Sanitária dos Alimentos 

Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição I  

Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição II  

Estágio em Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição  

 

 

 

Disciplinas da área de Especialidade: 
Nutrição Humana 

Epidemiologia Nutricional 

Tópicos em Nutrição V – Comunicação e 
Marketing 

Nutrição Humana 

Cálculo e Análise de Dieta para o Indivíduo 

Avaliação do Estado Nutricional 

Nutrição Experimental 

Nutrição Materno-infantil 

Nutrição e Atividade Física 
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Disciplinas da área de Especialidade: 
Alimentos 

Técnica Dietética I 

Técnica Dietética II 

Ciências dos Alimentos 

Alimentos Funcionais e Antioxidantes Dietéticos 

Vigilância Sanitária Alimentar 

 

 

Os estágios curriculares do CNM ocupam aproximadamente 25% da carga horária 

oferecida total do currículo e é desenvolvida em diferentes unidades, garantindo ao aluno 

atuar com supervisão docente, nos diferentes níveis de atenção à saúde: no nível primário 

atuando nos Núcleos de Saúde da Família, Unidade de Saúde de Cássia dos Coqueiros, 

Centro Saúde Escola e Secretaria da Eduação e Saúde da Prefeitura de Ribeirão Preto; no 

secundário, nos Centros de Saúde da Vila Lobato; e no terciário, enfermarias do Hospital das 

Clínicas (HC- FMRP USP). Também desenvolve estágio em Administração de Unidade de 

Alimentação e Nutrição, na Divisão de Nutrição e Dietética, na Unidade de Emergências do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da FMRP-USP, no Hospital Estadual de Ribeirão Preto 

da FMRP-USP e em Empresas e Unidades de Alimentação Coletiva Privadas conveniadas.  

 

5- SISTEMA FLEXÍVEL DE PRÉ REQUISITOS 

 

A flexibilização curricular é uma demanda da Universidade, associada a crescente 

internacionalização do ensino superior, a redução de evasão e para melhorar o aproveitamento 

acadêmico em situações em que o aluno fica retido em disciplinas.  

O CNM tem participado ativamente de programas de internacionalização com uma parcela 

importante de alunos que se afastam em períodos de 6 meses a um ano. A flexibilização de pré-

requisitos no CNM visa aderir as diretrizes de flexibilização curricular da USP, facilitar a 

reintegração dos alunos que participam de programas de intercâmbio e para que alunos que 

ficaram retidos em disciplinas possam melhorar a composição de sua grade evitando evasão e 

mesmo melhorando o aproveitamento do tempo acadêmico. Constiuem princípios desta 

modalidade: 

(i). Utilizar para as disciplinas de seu terceiro e quarto anos, a modalidade de requisito 

especial (conjunto de disciplinas, em que o aluno, tendo obtido frequência mínima de 70% e 

média final mínima de 3,0 (três), pode matricular-se em outra disciplina);  

(ii). Implementação de pré-requisitos em três segmentos: a. as disciplinas do 1o. ao 4o. 

períodos do CNM continuam como estão, sem requisitos; b. para a passagem do 8o para o 9o e 10º 

períodos (estágios) o aluno deverá ter sido aprovado em todas as disciplinas anteriores, 

obrigatórias e optativas que foram cursadas, sem pendências acadêmicas; c. implantação de 



blocos de disciplinas pré-requisitos do 5

celular e molecular, Bioquímica geral, Anatomia 

Sistêmica, Fisiologia especializada e Metabolismo; 

aplicada à nutrição, Vigilância sanitá

Saúde pública (SP): Bioestatística, Princípios de saúde pública, Introdução à epidemiologia e 

Epidemiologia nutricional; Nutrição (N)

Humanidades (H): Psicologia do desenvolvimento humano e Psicologia das relações interpessoais. 

No Ciclo básico não há pré-requisitos de modo que o aluno pode cursar qualquer disciplina 

desses ciclos, obedecendo apenas choque de horários. Nos Ciclo intermediário, 

com pré requisitos especial, conforme descrito no item (i) acima. Para o Ciclo de aplicação todas as 

disciplinas são consideradas pré requisito.

 

Locais com atividades de assistência vinculadas aos estágios curriculares do CNM (Hospital das 

Clínicas, Unidades Básicas de Saúde

Empresas Conveniadas). 

requisitos do 5o. ao  8o. períodos como segue: Biológicas (B)

celular e molecular, Bioquímica geral, Anatomia humana aplicada à nutrição, Anatomia Humana 

Fisiologia especializada e Metabolismo; Alimentos (A): Bioquímica geral, Microbiologia 

aplicada à nutrição, Vigilância sanitária e alimentar, Ciência dos Alimentos; Técnica Dietética I; 

: Bioestatística, Princípios de saúde pública, Introdução à epidemiologia e 

Nutrição (N): Integração metabólica e Nutrição humana; e 

Psicologia do desenvolvimento humano e Psicologia das relações interpessoais. 

requisitos de modo que o aluno pode cursar qualquer disciplina 

desses ciclos, obedecendo apenas choque de horários. Nos Ciclo intermediário, vigora o 

com pré requisitos especial, conforme descrito no item (i) acima. Para o Ciclo de aplicação todas as 

das pré requisito. 

Locais com atividades de assistência vinculadas aos estágios curriculares do CNM (Hospital das 

s, Unidades Básicas de Saúde, Unidades da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Biológicas (B): Biologia 

Anatomia Humana 

: Bioquímica geral, Microbiologia 

ria e alimentar, Ciência dos Alimentos; Técnica Dietética I; 

: Bioestatística, Princípios de saúde pública, Introdução à epidemiologia e 

: Integração metabólica e Nutrição humana; e 

Psicologia do desenvolvimento humano e Psicologia das relações interpessoais.  

requisitos de modo que o aluno pode cursar qualquer disciplina 

vigora o esquema 

com pré requisitos especial, conforme descrito no item (i) acima. Para o Ciclo de aplicação todas as 

Locais com atividades de assistência vinculadas aos estágios curriculares do CNM (Hospital das 

Unidades da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e 

 

 



 

 
 

Disciplinas envolvidas:  

 

Estágio em Dietoterapia ao Paciente Hospitalizado; 

Estágio em Dietoterapia Ambulatorial;

Estágio em Nutrição na Clínica Pediátrica; 

Estágio de Nutrição em Saúde Pública; 

Estágio em Administração em  Unidades de Alimentação e Nutrição

 

Estágio em Dietoterapia ao Paciente Hospitalizado;  

Estágio em Dietoterapia Ambulatorial; 

Estágio em Nutrição na Clínica Pediátrica;  

Nutrição em Saúde Pública;  

Estágio em Administração em  Unidades de Alimentação e Nutrição 
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Descritivo das atividades de estágio: das 5430 horas TOTAIS do currículo do CNM, 1380h são de 

estágios (incluindo oficina terapêutica do gosto e carga horária total) .  

 Entre as atividades que envolvem alunos de estágio, assumimos, no nível terciário de 

atenção à saúde, ações de alimentação e nutrição no HC-FMRP e HC-UE que dão cobertura a 

aproximadamente 210 leitos em enfermarias de adultos e de pediatria.  

 Foram criados também, Ambulatórios de Nutrição para adultos, vinculados à disciplina de 

Estágio de Dietoterapia Ambulatorial, são eles:  

� Ambulatório de Nutrição e Doenças Infecciosas; 

� Ambulatório de Nutrição para Endocrinologia Ginecológica;  

� Ambulatório de Nutrição para Síndrome Urêmica; 

� Ambulatório de Nutrição para Endocrinologia Geral. 

 A disciplina de Estágio em Nutrição na Clínica Pediátrica é responsável pelos seguintes 

Ambulatórios de Nutrição, onde o aluno participa ativamente de atividades de avaliação 

antropométrica e de composição corporal, atividades nutricionais de educação em grupo e 

individual. A maior parte dessas atividades acontecem no laboratório de educação nutricional e 

técnica dietética, além das salas individuais do HC-Criança - FMRP:   

� Ambulatório de Nutrição em Obesidade infantil no HC-FMRP;  

� Ambulatório de Nutrição em Obesidade na Vila Lobato; 

� Ambulatórios de Nutrição em Nefropediatria;  

� Ambulatório de Nutrição em Reumatologia Infantil; 

� Ambulatório de Nutrição em Endocrinologia Infantil. 

 Em relação as atividades de promoção à saúde e nutrição na atenção básica, os alunos do 

CNM atuam em 3 vertentes lhes permitindo ampla vivência de avaliação, diagnóstico da situação, 

conduta e educação nutricional na atenção básica com adultos e crianças. 

 Mais recentemente ampliamos o campo de ação para o estágio em Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UANs) com o objetivo de permitir ao aluno a diferenciação entre UAN 

para atendimento hospitalar terciário e secundário e UAN para coletividade sadia. 
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 Cabe acrescentar que, a Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina procura 

subsidiar seus cursos, desenvolvendo estudos em Educação em Saúde e programas especiais de 

apoio ao estudante, como tutorias, através do Centro de Apoio Educacional e Psicológico da FMRP 

(CAEP). Além disso, o CAEP oferece atendimento psicológico e psicopedagógico individual ou em 

grupo aos estudantes durante toda a sua formação profissional. 

 

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 A estrutura curricular permite que os conhecimentos sejam gradativamente assimilados e 

integrados com as atividades práticas presenciais e/ou a distância, como: monitorias e estágios 

curriculares e extra curriculares, programas de iniciação científica e de extensão; estudos 

complementares, empresa junior, ligas, entidades estudantis.  

 O CNM tem incentivado Intercâmbios em programas como Ciência sem Fronteira, Bolsa 

Santander, e o programa de internacionalização  da USP. 

 
 
 
 
7. INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

Durante os primeiros anos, quando são ministradas as disciplinas da Área das Ciências 

Biológicas e da Saúde, o Curso de Nutrição e Metabolismo conta com a qualidade e experiência da 

infra-estrutura desta instituição, com espaços e laboratórios didáticos específicos e contribuição 

de técnicos nas disciplinas experimentais. À partir do ciclo intermediário, os alunos da graduação 

do CNM contam com laboratórios de habilidades específicas. 

 

 

7.1. LABORATÓRIOS DE HABILIDADES DO CNM 

 

Laboratório de Bromatologia: desenvolve análises da composição química de alimentos e de 

preparações. 

 
Laboratório de Técnica Dietética: desenvolve práticas de manejo de alimentos, preparações 

e cardápios, para a análise das alterações físicas, químicas e sensoriais que ocorrem no 

processamento e para o desenvolvimento de habilidades culinárias. 

 

 Laboratório de Avaliação Nutricional e Composição Nutricional: desenvolve avaliação do 

estado nutricional e da composição corporal, através de técnicas antropométricas e de 

bioimpedância para fins de diagnóstico nutricional de adultos e crianças.  

 

 Mini-laboratório de técnica dietética pediátrica: desenvolve atividades de educação 

nutricional com grupos de pacientes pediátricos nos ambulatório do HC-criança – FMRP – USP. As 

atividades são planejadas e executadas por alunos da graduação do CNM do 5° ano, 

supervisionados por nutricionistas e docente. 
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