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1. APRESENTAÇÃO 

 

A população brasileira, nas últimas décadas, experimentou grandes 

transformações sociais que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo 

alimentar. Essas transformações acarretaram impacto na diminuição da pobreza e 

exclusão social e, consequentemente, da fome e escassez de alimentos, com melhoria ao 

acesso e variedade destes, além da garantia da disponibilidade média de calorias para 

consumo, embora ainda existam cerca de 16 milhões de brasileiros vivendo na pobreza 

extrema. A diminuição da fome e da desnutrição veio acompanhada do aumento 

vertiginoso da obesidade em todas as camadas da população, apontando para um novo 

cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição. 

A Política Nacional de Promoção à saúde aponta a necessidade de formulação e 

implantação de estratégias nacionais, locais e regionais efetivas e integradas para a 

redução da morbimortalidade relacionada à alimentação inadequada e ao sedentarismo, 

com recomendações e indicações adaptadas frente às diferentes realidades dos países e 

integradas às suas políticas, com vistas a garantir aos indivíduos a capacidade de fazer 

escolhas saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, prevendo ações de 

caráter regulatório, fiscal e legislativo que visem tornar essas escolhas factíveis à 

população. 

Neste contexto, o Curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de 

Sinop, através da percepção dos desafios e demandas que o mercado impõe, busca o 

diferencial de qualidade, representado pelo fortalecimento de competências e vocações 

regionais e pelo estabelecimento de fortes alicerces científicos que permitam o pleno 

desenvolvimento e capacitação para a resolução das problemáticas relacionadas à 

alimentação e nutrição. 

O projeto pedagógico do curso vem para atender a legislação pertinente e para 

suprir as exigências do mercado e do meio acadêmico com uma matriz curricular 

planejada para atender a demanda de ensino da atualidade. 

 

 

2. HISTÓRICO DO CURSO 

 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop constrói o Curso Bacharelado em Nutrição 

obedecendo o estabelecido pela Resolução CNE/CES N°5, de 7 de novembro de 2001, 
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que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Nutrição e 

obedecendo a Resolução CFN N°599, de 25 de fevereiro de 2018 que estabelece o código 

de ética e de conduta do nutricionista.  

 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

3.1 Justificativa da Escolha de Oferta do Curso 

A alimentação é um dos determinantes e condicionantes da saúde e um direito 

inerente a todas as pessoas. A promoção e garantia de uma alimentação adequada e 

saudável tem mobilizado historicamente esforços de diferentes setores do governo 

brasileiro e também de entidades e movimentos da sociedade civil, mas que nem sempre 

apresentaram os mesmos objetivos ou foram complementares. Programas de distribuição 

de alimentos, por exemplo, estiveram por vezes desconectados de estratégias 

estruturantes de melhoria das condições socioeconômicas da população, para que esta 

obtivesse os meios necessários para acessar os alimentos de forma autônoma. 

As consequências da insegurança alimentar e nutricional da população, a exemplo 

da desnutrição e carências nutricionais específicas, recaem sobre o setor saúde e tem feito 

com que historicamente este setor tenha incorporado a responsabilidade de políticas e 

programas de alimentação e nutrição no Brasil. 

De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada pelo Ministério da Saúde 

(2019), a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8%, entre 2006 e 2018. 

Foram ouvidas, por telefone, 52.395 pessoas maiores de 18 anos de idade, entre fevereiro 

e dezembro de 2018. A amostragem abrange as 26 capitais do país, mais o Distrito 

Federal, e o excesso de peso pode ser observado sobretudo entre pessoas de 55 e 64 anos 

e com menos escolaridade. 

O estudo mostra que, no período, houve alta do índice de obesidade em duas faixas 

etárias: pessoas com idade que variam de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos. Nesses grupos, 

o indicador subiu, respectivamente, 84,2% e 81,1% ante 67,8% de aumento na população. 

Em Cuiabá, 57,4% dos habitantes com 18 anos ou mais  estão com excesso de 

peso e 22,7% obesos, ficando em sexto lugar no 'ranking'. Em 2014, a mesma pesquisa 

apontou que 55% da população estava obesa ou acima do peso o que rendeu – na época- 

o título de capital com maior número de obesos. A pesquisa aponta que os índices 
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aumentaram nos últimos treze anos, demonstrando que pouco se mudou em termos de 

comportamento de consumo. 

O Plano Estadual de Saúde (PES MT, 2019) aponta como fatores negativos para 

a construção desse cenário a precariedade dos municípios em recursos econômicos, 

humanos, tecnológicos e outros, as fragilidades do detalhamento das especificidades 

municipais na legislação estadual de saúde, e a correlação de forças políticas dominantes 

na sociedade mato-grossense. 

Em Mato Grosso, como na maior parte dos estados brasileiros, a maioria dos 

municípios é de pequeno e médio porte e não possuem serviços de saúde suficientes para 

responder às necessidades da população, tornando um grande desafio para a Secretaria de 

Estado de Saúde, responder pelas demandas assistenciais em todos os níveis de atenção, 

necessitando conjugar esforços políticos, técnicos e sociais para ampliar a parceria com 

o Ministério da Saúde, com as instituições de ensino, pesquisa e com os municípios que 

compõem as dezesseis regiões de saúde, objetivando identificar com maior precisão, as 

demandas sociais no setor saúde visando o aprimoramento das redes locais e regionais de 

saúde. 

 Neste sentido, a descentralização e a regionalização dos serviços de saúde no 

Brasil foram uns dos princípios do SUS que mais se efetivaram desde a sua constituição, 

mas ainda, observa-se pouca valorização dos processos de planejamento, controle, 

regulação e implementação do processo de regionalização e, além de investimentos em 

projetos de reestruturação de gestão, torna-se urgente a capacitação e o desenvolvimento 

de pessoas para a implementação de políticas de saúde regionalizadas, aptas à atender a 

diversidade dos problemas a serem enfrentados no âmbito da saúde no estado, já que no 

contexto da alimentação e nutrição faz-se necessária analisar as diferenciações regionais: 

aspectos biológicos, culturais, sociais e econômicos, pois são determinantes dos hábitos 

alimentares e, portanto, do perfil alimentar, nutricional e de saúde de uma população. 

Diante do exposto, a Faculdade de Tecnologia de Sinop se insere trazendo o Curso 

Bacharelado em Nutrição para a região com o objetivo de formar profissionais aptos para 

atuarem de forma competente, humanista, ética e inovadora na prevenção de doenças, na 

promoção, proteção, manutenção e recuperação da saúde, referendando-se em pesquisas 

com grupo de empresas do município, levantamento de dados econômicos alinhando-se 

aos levantamentos de dados educacionais locais e pesquisa interna.  
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3.2 Justificativa do Número de Vagas Ofertadas 

A educação superior brasileira é composta por cursos de graduação, cursos 

sequenciais, de pós-graduação e de extensão, organizados de forma presencial ou a 

distância. O Censo da Educação Superior em 2017, explora de forma aprofundada e 

detalhada os cursos de graduação presenciais demonstrando que a rede privada é 

responsável por atender mais de 6,2 milhões de alunos, o que garante uma participação 

superior a 75% do sistema de educação superior, ou seja, de cada 4 estudantes de 

graduação, 3 frequentam uma instituição privada. 

O município de Sinop está localizado na Região Centro Norte do Estado de Mato 

Grosso, às margens da rodovia Cuiabá-Santarém (BR. 163) a uma distância de 500 km 

de Cuiabá (Capital do Estado). Possui área de 3.206,80 Km² e limita-se ao Norte com os 

Municípios de Itaúba e Cláudia, ao Sul com os Municípios de Vera e Sorriso, a leste com 

os Municípios de Cláudia e Santa Carmem e a Oeste com os Municípios de Ipiranga do 

Norte e Sorriso. 

A região norte do estado do Mato Grosso é totalizada por 898.928 habitantes 

sendo que a população com faixa etária entre 15 e 49 anos abrange 60% dessa população. 

Atualmente o estado oferece 2140 vagas anuais para ingresso no Bacharelado em 

Nutrição. As instituições que ofertam o curso estão apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Consulta avançada de curso – Nutrição 

 

Ministério da Educação - Sistema e-MEC     

Relatório da Consulta Avançada     

Resultado da Consulta Por :   Curso     

Relatório Processado : 13/10/2019 - 11:16:23    Total de Registro(s) : 15   

      

Código IES Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade Vagas Autorizadas 

780 UNIVERSIDADE DE CUIABÁ NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 280 

4567 

FACULDADE CENTRO MATO-

GROSSENSE NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 50 

1767 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 100 

1996 

INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E 

CULTURA NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 100 

2961 

FACULDADE DO PANTANAL 

MATOGROSSENSE NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 100 

2794 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 

HUMANAS SOBRAL PINTO NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 100 

18114 Faculdade Fasipe Mato Grosso NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 150 

1945 FACULDADE DE SORRISO NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 80 
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As grandes áreas de atuação de um Nutricionista são divididas em 3 grupos: 

 Área de Alimentação Coletiva; 

 Área de Nutrição Clínica; e 

 Área de Saúde Coletiva. 

A crescente elevação no número de cursos oferecidos por todo o país, colabora 

com o aumento do número de profissionais nutricionistas no Brasil promovendo a 

expansão e a diversificação nas áreas de atuação (CFN,2005) dentro das grandes áreas: 

 Nutrição Esportiva; 

 Marketing em Nutrição; 

 Indústria de Alimentos; e  

 Docência. 

 Além disso, ressalta-se a presença obrigatória do nutricionista no Programa de 

Alimentação Escolar (CFN, 2005). Também, destaca-se a sua participação ativa em 

programas de Segurança Alimentar e Nutricional e diversos outros programas propostos 

pelo governo.  

Através da Resolução CFN N° 280/2005, o Conselho Federal de Nutricionistas 

recomenda os parâmetros numéricos de referência para nutricionistas, por área de 

atuação, estabelecendo a média de 1 nutricionista para cada 10.000 habitantes, levando 

em consideração cada área de atuação. 

Atualmente, o Conselho Regional de Nutrição possui em seu cadastro 2567 

profissionais registrados, em uma área geográfica que abrange o Distrito Federal, 

Tocantins, Goiás e Mato Grosso. A população dessa área totaliza mais de 14 milhões de 

habitantes, expressando a necessidade de pelo menos 4200 profissionais com tal 

formação, evidenciando a carência de tais profissionais. 

2005 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE SINOP NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 150 

1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 60 

780 UNIVERSIDADE DE CUIABÁ NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 400 

4901 FACULDADE FASIPE NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 150 

2973 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E 

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 100 

794 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 200 

5670 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO 

ARAGUAIA NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 120 
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A Faculdade de Tecnologia de Sinop busca suprir parte dessa necessidade através 

da oferta de 80 vagas anuais para o Curso Bacharelado em Nutrição com objetivo de 

formar profissionais responsáveis pela implementação de soluções nas diferentes 

problemáticas que envolvem a área. 

 

 

4. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade de Tecnologia de Sinop 

estabelece as políticas para o fazer acadêmico institucional, servindo como parâmetro 

dirigente das ações educacionais para a consolidação da sua missão, visão e objetivos e 

garantindo a qualidade de suas ações. 

Este documento explicita os conceitos sobre ensino, pesquisa, e extensão, assim 

como a articulação entre eles, possibilitando, a construção dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e o Regimento da Instituição. 

 

4.1 Dimensão Político-pedagógica 

O Projeto Pedagógico Institucional reflete a intenção da Faculdade de Tecnologia 

de Sinop de que: 

 Os docentes encontrem apoio institucional para o seu crescimento 

profissional, atualizando-se em relação às competências específicas de sua área de 

atuação nos cursos, articulando suas disciplinas a uma visão de mundo compatível e 

coerente com a dignidade humana; 

 Os discentes encontrem na Faculdade uma educação que desenvolva e 

aperfeiçoe uma visão crítico-reflexiva da vida, em seus diferentes contextos: pessoais, 

profissionais e sociais. A Instituição acredita que a educação promove uma consciência 

da dignidade humana, dos valores éticos e da convivência produtiva e colaborativa em 

sociedade; 

 Os dirigentes promovam uma gestão de serviço guiados pela coragem, 

pelo diálogo e pela criatividade intelectual;  

 Os colaboradores busquem o desempenho de suas funções com qualidade, 

respeito, comprometimento e integridade, adequados à identidade da Faculdade. 
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A Faculdade de Tecnologia de Sinop, atenta aos interesses e anseios da 

comunidade, pretende manter íntima vinculação com a comunidade, local e regional, por 

meio dos programas sociais, ouvindo as manifestações da comunidade, buscando propor 

soluções e viabilizando a execução de ações em conjunto, para a melhoria das condições 

de vida e trabalho.  

 

4.2 Responsabilidade Social 

A responsabilidade social está contemplada no perfil institucional da Faculdade 

de Tecnologia de Sinop, na sua missão, objetivos, metas e ações indicados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 O grande objetivo é “exercer a responsabilidade social através de ações que 

contribuam para a transformação da sociedade utilizando as nossas políticas de ensino, 

pesquisa e extensão”. Dessa forma, as metas e ações de responsabilidade social estão 

intrinsicamente comprometidas com a inclusão social, com desenvolvimento econômico 

e social da região, sempre respeitando a política cultural e o meio ambiente. 

 Falar de responsabilidade social significa falar no compromisso permanente que 

a instituição tem de cumprir sua missão, isto é, “formar profissionais capazes de exercer 

a cidadania com uma reflexão crítica e solidária, através da qualidade de ensino científico, 

tecnológico, cultural e social”. Significa, também, fazer referência a princípios e valores 

direcionados ao desenvolvimento humano que devem sustentar, iluminar e nortear 

qualquer empreendimento educacional. 

Diante disso, o grande desafio é transformar esses princípios e valores em pilares 

que sustentem toda a sua estrutura gerencial e orientem o plano de desenvolvimento 

institucional, o projeto pedagógico institucional e os projetos pedagógicos dos cursos, na 

direção do enfrentamento dos novos desafios econômicos, sociais e políticos que a 

realidade atual vem apresentando. 

Para exercer sua responsabilidade social, apontam-se duas dimensões 

importantes: a formação pessoal e a transformação social. A função essencial da 

Faculdade configura-se no desenvolvimento pleno do educando, abrangendo capacitação 

para o trabalho e exercício da cidadania, traduzida, articulada e/ou complementada com 

a inserção na realidade social, envolvimento com projetos comunitários e implementação 

de propostas que contribuam para a transformação social. Neste sentido, considera que: 
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 A formação humana, como processo, deve resultar em competência diante 

dos desafios existenciais e sociais, especialmente no que se refere a sua contribuição em 

relação ao desenvolvimento; 

 A concepção de educação decorre da visão de ser humano e de como este 

se torna capaz de autocompreender-se, compreendendo sua vocação. Isso garante sua 

capacidade de reagir humanamente diante dos apelos circunstanciais; 

 O saber, em constante evolução, deve levar em conta princípios éticos em 

nome do respeito mútuo e a favor da sobrevivência social, a partir da defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;  

 A alteridade é condição indispensável ao convívio educativo entre as 

pessoas. 

Torna-se imprescindível que as oportunidades de aperfeiçoamento humano 

objetivem a conquista de conhecimentos, competências e habilidades que capacitem um 

agir com lucidez e autoria, a conjugação de ciência, ética, sociabilidade e alteridade.  

Tais pressupostos orientadores da atividade acadêmica desvelam as necessidades 

e prioridades formativas a serem atendidas. Nesse sentido, todas as ações acadêmicas 

revestem-se de cunho educativo, uma vez que, no gesto e na atitude, devem revelar a 

observância de tais princípios.  

 

4.2.1 Princípios Pedagógicos 

4.3 Parâmetros para seleção de conteúdos e elaboração de currículos 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop buscará o aprimoramento sistemático e 

constante de seu corpo docente através de treinamento, capacitação e qualificação. 

 A semana que antecede o início das aulas, nos dois semestres, ocorrerá uma 

atualização pedagógica, com a participação de todos os docentes que prevê atividades 

coletivas e individuais de atualização didático-metodológica por meio de palestras, 

seminários, workshops, estudos dirigidos, entre outras atividades. 

As Semanas de Atualização Pedagógica também servirão de reuniões para 

disseminação e estudos dos projetos institucionais, como PDI, PPI, instrumentos de 

avaliação institucional, organização das semanas de estudos, entre outras atividades que 

digam respeito à organização do ano letivo, como por exemplo, a seleção de conteúdos e 

elaboração de currículos. 
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O conjunto de disciplinas previstas para cada curso oferecido na Faculdade, visa 

equilibrar a formação acadêmica e preparar o aluno para a profissão. 

As ementas foram elaboradas fundamentando-se em conteúdos básicos clássicos, 

porém, complementados com temas atuais fortemente vinculados em áreas de pesquisa, 

política, economia, empreendedorismo e tecnologia, possibilitando que o aluno conclua 

seus estudos com um perfil diferenciado e obtenha destaque no mercado profissional. 

Os princípios metodológicos enfatizam a pluralidade e a complementaridade 

potencial de todo e qualquer método, objetivando oferecer ao aluno não só o 

desenvolvimento básico de sua capacidade, mas fornece ferramentas para que se tornem 

críticos com respostas bem fundamentadas para questões práticas ou teóricas que lhes 

forem apresentadas. 

As atividades complementares e o estágio supervisionado também contribuem 

para a formação desse perfil, buscando facilitar ao aluno a associação do conhecimento 

teórico ao prático, fornecendo apoio e suporte durante o seu primeiro contato com 

mercado de trabalho. 

Os programas das disciplinas poderão ser revistos e reconstruídos com inteira 

liberdade pelos professores, respeitando-se o conteúdo das ementas. Eles serão discutidos 

e apresentados ao colegiado para que as conexões anunciadas sejam sempre 

implementadas de maneira que haja um melhor rendimento dos cursos e de maneira que 

o egresso tenha competência para expressar as competências necessárias no campo de 

atuação profissional. 

 

4.4 Metodologias de Ensino e Inovações Pedagógicas 

Os cursos ofertados pela Faculdade de Tecnologia de Sinop devem buscar sempre 

o desenvolvimento de programas que privilegiem descobertas de novas metodologias, 

enfocando o uso e a adequação de recursos audiovisuais, informática, de novos métodos 

e técnicas de ensino, visando sempre ao aperfeiçoamento do trabalho acadêmico.  

Destacam-se como metodologia de ensino-aprendizagem as seguintes atividades: 

 Aulas dialogadas, expositivas e práticas; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Leituras comentadas; 

 Fichamentos; 

 Visitas técnicas; 



 

16 

 

 Ensaios em laboratórios; 

 Seminários; 

 Simpósios; 

 Palestras; 

 Estudos de casos; 

 Iniciação científica e outras. 

A Faculdade destaca como inovações pedagógicas significativas: 

 A incorporação a cultura da inovação, do empreendedorismo, da inserção 

social, e do voluntariado nas atividades acadêmicas através da criação de Empresas Jr.; 

 Aplicação prática dos conhecimentos através de novas linhas de pesquisa 

com ênfase em multidisciplinaridade; 

 Formação de alianças estratégicas om o setor privado, por meio de 

fortalecimento de projetos de transferência de tecnologia, comercialização de patentes e 

prestação de serviços para reforçar a presença institucional nos diferentes fóruns e 

espaços representativos de relevância acadêmica, especialmente em áreas estratégicas e 

associadas à inovação.  

 O ensino por projetos como uma estratégia que vai além do trabalho em 

sala de aula, exigindo muitas vezes a inserção no contexto real profissional, no qual o 

estudante irá analisar um problema e propor uma solução (Método PBL).  

 Diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem e a inserção do aluno 

na rede de serviços desde os primeiros anos dos cursos que auxiliam para a formação do 

profissional generalista, capaz de atuar em diferentes níveis e de integrar criticamente 

conhecimentos teóricos, práticos e realidade socioeconômica, cultural e política. 

Além disso, o Curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de 

Sinop possui em sua Matriz Curricular a disciplina Laboratório de Criatividade e 

Inovação. As aulas dessa disciplina acontecem na sala Carcará, um espaço dinâmico onde 

o professor atuará como orientador e promoverá a interação do estudante com o assunto 

para estimular os alunos a construir o próprio conhecimento e não o receber de maneira 

passiva.  

As aulas serão realizadas para aprofundar temas, criar oportunidades 

enriquecedoras de ensino e maximizar interações, tudo para garantir a compreensão e a 

síntese do conteúdo trabalhado.  
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A disciplina será trabalhada em conjunto com alunos de outros cursos, como por 

exemplo Gestão do Agronegócio, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Produção, 

através da resolução de problemas simulados que possivelmente, serão enfrentados após 

a conclusão da graduação. Dessa forma, o estudante será constantemente estimulado a 

trabalhar em equipe e ser proativo.  

 

4.5 Avanços Tecnológicos na Oferta Educacional 

O acesso à internet disponibiliza informação e conhecimento em milhares de bases 

de dados em formato de textos, imagens, áudio e vídeo. A educação online é um espaço 

flexível de aprendizagem pela sua dimensão de tempo e espaço, e com isso, promove a 

exploração de possibilidades pedagógicas geradas pelo uso da tecnologia na educação.  

Na Faculdade de Tecnologia de Sinop, a aplicação das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs) se fazem presentes no processo de ensino-aprendizagem através: 

 Do uso das ferramentas de autoria (wiki, blog, fóruns, comunidades de 

aprendizagem, rede social, google classroom) para a criação de portfólio eletrônico, 

aprimoramento da escrita e comunicação com os alunos, bem como o desenvolvimento 

do diálogo e o senso de responsabilidade.  

 De projetos que utilizem ferramentas interativas de autoria, oportunizando 

a cooperação entre pares, a formação de redes hipertextuais e o diálogo intercultural, 

ampliando as possibilidades didático-metodológicas em processos de elaboração 

individual e coletiva. 

 De ambientes virtuais como forma de autoaprendizagem, interação e 

colaboração, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. 

 De espaço no portal destinado para solicitação e download de arquivos, 

formulários, requerimentos e documentos. 

 De salas de bate papo e fóruns virtuais onde os alunos comunicam-se e 

debatem questões relacionadas as disciplinas ministradas em aula. 

Para que isso se torne possível, os professores criam a sala de aula da disciplina 

no Google Classroom e adiciona seus alunos por e-mail. A plataforma permite que o 

professor disponibilize tarefas, anexe links e arquivos relevantes que complementam o 

conteúdo visto em sala de aula, e poderá estabelecer prazos para a conclusão. Dessa 

forma, a tarefa entra na agenda compartilhada da sala. Então, o aluno anexa o trabalho 

pronto e envia para o professor. A plataforma também possibilita ao professor a aplicação 
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de provas e atividade online com questões dissertativas ou objetivas que podem ser 

desenvolvidas nos computadores disponibilizados na biblioteca, na sala de informática 

ou qualquer meio eletrônico com acesso à internet. 

 Toda a informação acadêmica pode ser acompanhada pelo aplicativo 

Sophia Escolar através da opção “Faculdade de Tecnologia de Sinop”. O aluno que tem 

acesso ao Play Store ou ao App Store pode baixar o aplicativo que promoverá facilidade 

e conforto ao ter acesso a todas suas informações acadêmicas e financeiras, dentre elas, 

exibição de avisos, consulta à situação financeira, impressão de boletos, arquivos de 

aulas, horários, calendário acadêmico, agenda de provas, etc. 

Solicitação de documentos, consulta financeira, consulta ao acervo da biblioteca 

e emissão de multas também são disponibilizadas via sistema ou aplicativo. 

A atualização dos equipamentos e sistema é feita por meio de suporte tecnológico 

através de contratos com empresas prestadoras de serviço. 

 

 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

5.1 Política de Ensino 

A preocupação com a qualidade acadêmica dos cursos de graduação da Faculdade 

de Tecnologia de Sinop constitui um objetivo a ser mantido e permanentemente renovado 

de forma a reiterar os princípios filosóficos e teórico-metodológicos, promovendo a 

diversidade de áreas de conhecimento, de produção científica, tecnológica e social, que 

caracterizam a atuação das Faculdades no ensino superior brasileiro. 

A Faculdade aspira responder à sua missão capaz de contribuir para o conjunto do 

sistema educacional com uma produção acadêmica de qualidade, respondendo às 

exigências do mundo do trabalho, em constante transformação, que compreende a 

inserção de profissionais qualificados nos diversos campos de atuação além de atender de 

forma ágil às demandas das tecnologias digitais de informação e comunicação. Também 

busca saber articular o fenômeno da globalização e da internacionalização da cultura à 

defesa das peculiaridades culturais e linguísticas; contribuir para uma sociedade mais 

justa e equânime. Desse modo, a política de ensino visa ao estabelecimento de princípios 

e diretrizes gerais para os cursos constituindo a principal referência para novos cursos e 

para a reformulação dos cursos existentes, adequando-os às novas demandas sociais e 
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educacionais, buscando pela excelência acadêmica e construindo uma imagem sólida no 

cenário da educação superior regional. 

Os cursos ofertados orientam-se por alguns princípios. São eles: 

 Formação com caráter humanista, expressando a responsabilidade e 

compromisso social com as demandas da sociedade em todas as suas dimensões e aliada 

à competência teórica, ética, técnica e perspectiva crítica frente à realidade social;  

  Consideração da dimensão formativa e informativa no processo de ensino 

e aprendizagem, a partir da compreensão do discente nas suas inserções de classe social, 

de gênero e de religião, nas suas expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e 

nas suas relações étnico-raciais; 

 Formação com caráter generalista, como condição para atuação crítica e 

competente em relação ao que é básico em cada área, considerando a sua diversidade. A 

formação generalista, sem perda do horizonte da especialização, deve garantir a 

competência acadêmica do estudante para colocar-se em relação às demandas atuais, com 

domínio dos fundamentos que sustentam as bases do conhecimento existente 

interdisciplinaridade, considerando as várias possibilidades de sistematização; 

 Apoio a convênios e parcerias que intensifiquem a participação da 

Faculdade nas políticas públicas, especialmente, aquelas voltadas para a formação de 

professores; 

 Elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o projeto 

educacional da Faculdade, bem como com as diretrizes curriculares nacionais, 

considerando-se as vocações, as linhas de pesquisa e extensão de cada área, buscando 

garantir o que estabelece a LDB: articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

flexibilização dos currículos, interdisciplinaridade e avaliação/aprimoramento 

constantes;  

 Reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável do 

processo de formação do estudante, assegurada pela supervisão acadêmica e profissional, 

pela articulação com a política de estágio da Faculdade e pelo intercâmbio entre as 

unidades de ensino e os espaços sócio ocupacionais do mercado de trabalho;  

 Desenvolvimento da autonomia dos estudantes, por meio de: propostas de 

curso em sintonia com as transformações tecnológicas e sociais, permitindo ao discente 

a eleição de programas de formação no próprio curso e em outros, que venham a 

complementar a formação ministrada no curso;  
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 Reconhecimento e acolhimento de experiências prévias; estimulo à criação 

coletiva e aos processos a ela inerentes. Caberá a cada curso, respeitadas as disposições 

legais pertinentes, determinar a carga horária, que poderá ser dedicada a essas 

experiências diversificadas e qual a natureza e o tipo de atividades que poderão ser 

incorporadas à formação acadêmica do estudante e creditadas em seu histórico escolar, 

propiciando trajetórias diferenciadas e diversificadas;  

 Desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a parceria, o 

diálogo, a articulação, a troca de conhecimentos, o questionamento, a busca da interação. 

Para tanto, é fundamental o estímulo a práticas de reciprocidade e de troca entre áreas 

diferentes de saber, tanto para a produção de novos conhecimentos, em uma perspectiva 

interdisciplinar, como para a análise e solução de problemas, de modo mais abrangente e 

multidimensional; 

 Graduação considerada como formação básica, que capacita o estudante 

para o diagnóstico e para a resolução de problemas frente aos desafios da ação 

profissional em suas respectivas áreas, preparando-o, simultaneamente, para a 

importância da formação continuada em um contexto de profundas e rápidas mudanças. 

Isso implica assumir uma postura frente ao mundo do conhecimento, cuja expansão, 

atualização e especialização são contínuas, o que revela, portanto, que a formação não se 

esgota na graduação. Essa consciência impõe novas fronteiras aos cursos de graduação e 

indica a necessidade da inserção do estudante no processo de educação continuada. 

 Garantia da qualidade de sua formação graduada, por meio da oferta de 

condições adequadas, que permitam a atualização constante e aprimoramento técnico-

pedagógico.  

Para promover, gerar e difundir conhecimento, a Faculdade de Tecnologia de 

Sinop conta com o trabalho de um corpo docente motivado e comprometido com o 

processo de uma educação formadora de pessoas capazes de: 

 Compreender as constantes mudanças de um mundo globalizado, 

contextualizando-as de forma adequada;  

 Refletir, com rigor e de maneira integrada, sobre os diversos e diferentes 

contextos;  

 Possuir olhar crítico e de agir sobre as especificidades locais, sem perder 

a dimensão global.  

A política de ensino consolida-se a partir das seguintes ações:  
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 Reestruturar e aprimorar os cursos e as suas matrizes curriculares, 

orientados pela necessidade de formação continuada do indivíduo e de atendimento das 

demandas sociais e legais; 

 Investir na formação e qualificação dos docentes e do pessoal técnico – 

administrativo de apoio, como forma de garantir a qualidade na geração e disseminação 

do conhecimento, por meio de palestras, seminários e cursos que acontecerão na própria 

instituição; 

 Implementar e aperfeiçoar os novos recursos didático-pedagógicos, 

buscando agregar as novas tecnologias à metodologia didática e facilitar o 

desenvolvimento do ensino, como por exemplo e-books criados pelos próprios 

professores, abordando os conteúdos que serão utilizados em aula;  

 Incentivar as atividades extracurriculares do corpo discente, facilitando a 

aproximação da vivência acadêmica à vivência profissional, e o consequente 

desenvolvimento de competências e habilidades que garantam ao egresso a colocação 

profissional e o desenvolvimento da responsabilidade social; 

 Desenvolver estudos interdisciplinares e transdisciplinares que favoreçam 

a criação e a inovação no ambiente acadêmico através da oferta de disciplinas eletivas 

onde alunos de todos os cursos poderão trocar experiências entre si;  

 Elaborar projetos pedagógicos dos cursos que reafirmem o compromisso 

social e a responsabilidade ético; 

 Desenvolver ações pedagógicas ao longo dos cursos que permitam a 

interface real entre ensino, pesquisa e a extensão, a fim de que se possa produzir novos 

conhecimentos; 

 Aperfeiçoar a cultura pedagógica na direção em que a cultura avaliativa 

tenha um espaço garantido no interior da instituição, promovendo, permanentemente, 

crítica à própria instituição e à sociedade, a fim de que a instituição possa acompanhar as 

constantes transformações da realidade;  

 Criar mecanismos de atenção aos estudantes, visando aumentar a sua 

autoestima e motivá-los nas atividades acadêmicas. 

 

5.2 Política de Pesquisa 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop tem clareza da necessidade de investimento 

no fomento à pesquisa, aspecto fundamental para a construção de uma Faculdade de 
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qualidade, que contribua para o desenvolvimento social e para a solução de problemas 

relevantes para a região e para o país. Tem também clareza de que a pesquisa realizada 

na Faculdade contribui para o reconhecimento de sua qualidade pela sociedade, pelas 

agências de fomento e pelas agências reguladoras brasileiras e estrangeiras, nacionais e 

internacionais. 

A pesquisa será voltada para a produção de novos conhecimentos, técnicas e 

soluções de problemas. Será utilizada como recurso de educação e ensino destinados ao 

cultivo da atitude crítica indispensável à formação humana e ao progresso da ciência, 

tecnologia e cultura, sempre respeitando os princípios éticos. 

A Pesquisa Institucional é conduzida diante dos seguintes propósitos: 

 Agregar conhecimento à formação de recursos humanos para execução 

e/ou orientação de pesquisas sob as suas diferentes formas; 

 Promover o desenvolvimento e a produção regular da pesquisa científica e 

tecnológica nas diversas áreas do conhecimento sob seus domínios.  

O incentivo a pesquisa será através de: 

 Pesquisas em categorias diversas, principalmente na de iniciação científica 

destinada a estudantes de graduação; 

  Auxílios para execução de projetos específicos;  

 Convênios com entidades nacionais ou internacionais, visando à 

investigação científica; 

  Intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos 

entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos conjuntos; 

 Divulgação das pesquisas feitas pela Faculdade; 

 Promoção de congressos, simpósios e seminários para estudo e debate de 

temas científicos; 

 Incentivo à docentes para buscar financiamento para pesquisa em agências 

de fomento e empresas; 

 Incentivo aos docentes que divulgarem seus resultados de pesquisa em 

veículo científicos de alto fator de impacto. 

A Faculdade deverá investir na sustentabilidade dos grupos de pesquisa, bem 

como provê-los de infraestrutura compatível com as suas necessidades tendo como 

objetivo buscar ampliar a participação de docentes e discentes em suas ações e estreitar 

inter-relações com ensino e extensão. Ela se vale da iniciação científica como contexto 
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de interação entre o professor-pesquisador e o aluno de graduação, possibilitando a ambos 

compartilhar conhecimentos, desenvolvendo atividades marcadas pela criatividade e 

inovação. 

Além disso, a pesquisa cumpre um papel determinante na integração com os 

diferentes níveis do ensino superior, por meio da capacitação científica e tecnológica, 

agregando novos conhecimentos com repercussão social, científica e tecnológica. 

 Entre as áreas do conhecimento, será possível identificar os seguintes tipos 

característicos de pesquisa: 

 Pesquisa básica (com o intuito de buscar conhecimentos independentes de 

aplicação prática); 

 Pesquisa aplicada (quando o trabalho é voltado para a obtenção de 

soluções práticas para problemas específicos); 

 Desenvolvimento experimental (voltada para a introdução de novos 

produtos ou processos). 

 

5.3 Política de Extensão 

A ação extensionista é compreendida como a prática acadêmica que interliga a 

Faculdade nas suas atividades de ensino e pesquisa, considerando as demandas da 

comunidade, possibilitando a formação de profissionais aptos a exercer a cidadania. A 

Extensão Comunitária concretiza o compromisso da comunidade acadêmica em 

contribuir para o desenvolvimento da região, realizando efetivo exercício teórico-prático, 

entendendo a necessidade de transformar problemas sociais em problemas de pesquisa, 

como também em questões de ensino. 

A política de extensão da Faculdade de Tecnologia de Sinop considera que as 

ações de extensão-pesquisa-ensino, com suas fronteiras diluídas, devem girar em torno 

de problemas identificados pelas demandas sociais.  

Essa dinâmica, que pressupõe a articulação entre vários fatores sociais, tem 

potencial para repercutir em efetivo desenvolvimento acadêmico, profissional, humano e 

social para todos os envolvidos, pois se configura como um elemento fundamental no 

processo de qualificação das atividades discentes, docentes e da população em geral.  

Diante disso, por meio da oferta de serviços especializados, utilizará a política de 

extensão para atender a demanda da população acadêmica e impactar sobre o ensino e a 

pesquisa, reforçando assim o tripé que sustenta a Faculdade.  
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Através das políticas de extensão, A Faculdade de Tecnologia de Sinop busca 

ampliar a integração com todos os níveis e ambientes acadêmicos, tendo como linhas 

prioritárias o desenvolvimento de programas e projetos diretamente relacionados ao 

ensino e à pesquisa que se caracterizem como contribuição efetiva da Faculdade ao seu 

entorno social, e que incentivem a produção e difusão da cultura sob as mais diversas 

formas de expressão. 

A política de extensão nutre-se também na aspiração de que a extensão seja 

pensada como fronteira produtiva entre o dentro e o fora da Faculdade: zona de tensão 

criativa e de diálogo com a sociedade que precisa configurar o plano de referências 

concretas por meio do qual a Faculdade ganha sentido e extrai as inspirações e as questões 

que lhe permitem problematizar seu projeto, bem como manter o sentido da reflexão 

crítica na construção e difusão de conhecimentos, orientando sua responsabilidade em 

formar profissionais, ofertar e participar de atividades, de variadas naturezas, na 

comunidade local, regional, nacional e internacional. 

As atividades de extensão deverão atender às diretrizes de natureza acadêmica, ter 

relevância social, cultivar relações multilaterais, promover impacto na formação dos 

estudantes e geração de produtos.  

Baseado nesse contexto, foi estabelecido a Política de Extensão, através de ações 

de extensão, caracterizados como Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços. 

Projetos:  A Faculdade irá articular ações de interesse comum entre Instituição e 

Sociedade, de caráter artístico, cultural, educativo, tecnológico e/ou científico, que 

atendam demandas gerais da população. Isso acontecerá através de parcerias com as 

escolas públicas de educação básica da cidade e região, promovendo ações de extensão 

que qualifiquem a escola e o ensino público; 

Cursos: A Instituição irá articular ações de interesse comum entre a Faculdade e 

a Sociedade, de caráter artístico, cultural, educativo, tecnológico e/ou científico, que 

atendam demandas gerais da população através da promoção de cursos internos e 

externos; 

Eventos: A Faculdade realizará eventos relacionados às diferentes áreas da 

nutrição que poderão ser no formato de feiras, exposições, discussões, simpósios, 

palestras e mesas redondas com o objetivo de encontrar sugestões que podem ajudar a 

desenvolver os inúmeros setores e identificar as dificuldades que necessitam de soluções 

com o intuito de promover o desenvolvimento regional através da promoção de saúde, 

bons hábitos, qualidade de vida e sustentabilidade. 
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Prestação de Serviços: Através da formação de Empresas Jr., os alunos oferecerão 

atendimentos para empresas e indústrias que necessitem de auxilio no que diz respeito à 

aspectos relacionados à Empresas fornecedoras de serviço de alimentação coletiva, 

serviços de alimentação, restaurantes comerciais e similares e cozinhas dos 

estabelecimentos assistenciais de saúde. Realizarão trabalhos educativos nas redes 

privadas, estaduais e municipais de ensino através de assistência nutricional visando a 

implantação de ações factíveis à população. 

 

5.4 Políticas Culturais e Comunitárias 

No cumprimento de sua missão com o desenvolvimento local e regional, a 

Faculdade de Tecnologia de Sinop assume a responsabilidade e o compromisso social 

que são pensados em função de inclusão social, saúde, e bem-estar no meio ambiente. 

Dessa forma assegura que estudantes, professores e funcionários mantenham: 

 A preservação da memória institucional e do patrimônio cultural da 

Faculdade; 

 As boas relações no interior da Instituição, de acordo com os preceitos de 

convivência interpessoal, respeito às diferenças e vivência compartilhada do espaço. 

 Participem da implantação de projetos e ações culturais comunitárias; 

 Auxiliem na manutenção e aperfeiçoamento de práticas institucionais 

voltadas para a preservação da memória e do patrimônio cultural e ambiental da cidade e 

região; 

 Promovam eventos culturais, como: oficinas, exposições, espetáculos, 

festivais ou equivalentes, eventos esportivos e eventos de lazer, a fim de divulgar para a 

comunidade externa aquilo que é desenvolvido dentro da Faculdade. 

 

5.5 Políticas de Inclusão Social 

A inclusão social oferece oportunidades iguais de acesso de bens e serviços a 

todos, sem diferença de classe social, educação, idade, gênero, deficiência ou raça. 

 A Faculdade de Tecnologia de Sinop busca a conexão entre as diferenças para 

que se efetivem práticas inclusivas através de atendimento diferenciado às pessoas 

portadoras de necessidades especiais (físicas, visuais e auditivas), assim como para o 

atendimento de portadores de déficit de atenção, dislexia, etc. 
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A infraestrutura atende as exigências da NBR 1050, da Lei nº 10.098/2000 e da 

Portaria do MEC nº 1.679/1999, que garante a facilidade ao acesso dos alunos portadores 

de necessidade especiais. Assim, a Instituição possui rampas de acesso, além de sanitários 

masculinos e femininos equipados para garantir a acessibilidade física aos acadêmicos e 

docentes com necessidades especiais. Quanto ao estacionamento, existem vagas 

reservadas e exclusivas, em caráter permanente e bem sinalizadas, bem como rampas de 

acesso em todas as calçadas que dão acesso aos prédios e demais logradouros. 

A diferença em sala de aula é valorizada através do desenvolvimento de trabalhos 

de aceitação e respeito na comunidade acadêmica contribuindo para a inclusão e 

praticando o exercício da cidadania, baseando-se na Lei N° 13.146, de 6 de julho de 2015 

que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.  

Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos ofertados serão 

adotadas as seguintes medidas: 

 Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

 Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos 

específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e 

de tecnologia assistida necessários para sua participação; 

 Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 

necessidades específicas do candidato com deficiência;   

 Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistida 

adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

 Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 

deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, 

mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; 

 Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de 

redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no 

domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop realizará um trabalho de acompanhamento 

aos alunos portadores de necessidades especiais ou com distúrbios de aprendizagem, 

objetivando um bom desempenho no processo de ensino-aprendizagem, bem como a total 

adaptação desses alunos às exigências do Curso. 

Para a realização desse trabalho, será utilizada a seguinte metodologia: 
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 Entrevista com os alunos e responsáveis, no início do semestre letivo; 

 Reuniões sistemáticas com os coordenadores dos cursos e professores, 

orientando para a situação dos alunos portadores de necessidades especiais e discutindo 

ações para melhorar o atendimento a eles; 

 Sensibilização e orientação aos demais alunos das salas de aula, para 

acolhimento e colaboração aos alunos com necessidades especiais; 

 Reuniões individuais e mensais com os alunos portadores de necessidades 

especiais para verificação, acompanhamento do seu desempenho e principais dificuldades 

encontradas; 

 

5.6 Articulação das Políticas Institucionais 

A articulação das Políticas Institucionais se faz fundamental na Faculdade de 

Tecnologia de Sinop. A produção e disseminação do conhecimento das linhas de ensino, 

pesquisa e extensão são condições que colaboram para auxiliar no desenvolvimento social 

da comunidade geral. 

Para isso, os projetos científicos, sociais e culturais estarão sempre em 

consonância com a necessidade da região, de maneira a incentivar novos meios e 

processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos. O acesso ao saber e 

ao desenvolvimento tecnológico e social do país ocorre através do fortalecimento dos 

núcleos interdisciplinares, do incentivo às atividades voltadas para o desenvolvimento, a 

produção e a preservação cultural, artística e tecnológica para a afirmação do caráter 

nacional e de suas manifestações regionais, do apoio a programas de extensão 

interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, bem como atividades 

voltadas para o intercâmbio nacional e internacional e da alocação de espaços físicos e 

serviços destinados a atender projetos de extensão, atividades multiculturais e de 

socialização. 

 Com o objetivo de promover a redução da morbi-mortalidade relacionada à 

alimentação inadequada e ao sedentarismo, com recomendações e indicações adaptadas 

frente às diferentes realidades, por meio de capacitações nas áreas de saúde, os alunos 

poderão auxiliar a comunidade na promoção e a proteção da saúde, possibilitando a 

afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade 

de vida e cidadania. 
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A colaboração nestas atividades, faz com que os alunos desenvolvam 

competências e habilidades específicas do curso, já que, a teoria e a pesquisa aliada à 

prática, são fatores de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico e 

contribuem para a formação do perfil do egresso. 

 

 

6. OBJETIVOS DO CURSO 

 

6.1 Objetivo geral 

O Curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de Sinop visa 

formar profissionais que atuem como agentes de mudança na sociedade através do 

desenvolvimento da capacidade de análise crítica, postura ética e visão do mundo, que 

atuem como agentes de mudança com espírito empreendedor e solidário com 

conhecimentos sólidos no campo da Saúde e da Ciência da Nutrição, apto para atuar com 

autonomia e criatividade na prevenção e reabilitação da saúde individual e coletiva,  

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população contextualizada nos 

diferentes cenários sociais, através das melhores práticas de Nutrição baseadas em 

evidências científicas em benefício da saúde e das pessoas. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 Desenvolver e implementar uma formação gerencial dentro do seu âmbito 

profissional, generalista e flexível, por meio de conhecimentos sólidos e vivenciados; 

 Desenvolver sua capacidade intelectual e de criatividade para intervir em 

problemas atuais, comprometidos com a promoção da saúde percebendo de forma 

globalizada cada indivíduo; 

 Proporcionar ao aluno instrumentos teóricos capazes de auxiliar a prática 

profissional e a pesquisa no campo da Saúde e da Ciência da Nutrição; 

 Proporcionar ao aluno o conjunto de habilidades inerentes as exigências 

do mercado de trabalho e a formação ética e cidadã;  

 Possibilitar ao aluno a realização de parcerias em ações de extensão e 

práticas profissionais, junto a organismos públicos ou privados inerentes a sua área de 

atuação; 

 Valorizar a troca de experiência e aprendizado em todos os níveis; e 
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 Estimular o espírito empreendedor, e de liderança dentro do seu ambiente 

profissional. 

 

 

7. PERFIL DO EGRESSO 

 

A Resolução CNE/CES N°5, de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição, estabelece o Nutricionista, 

com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar, visando à segurança 

alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que alimentação e 

nutrição se apresentem fundamentais para a promoção,  manutenção e recuperação da 

saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a 

realidade econômica, política, social e cultural. 

 

7.1 Competências e habilidades gerais 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos 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, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem 

realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 

com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível 

individual como coletivo; 

 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e 

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

evidências científicas; 
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 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e 

eficaz; 

 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a 

serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e 

os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

 

7.2 Competências e habilidades especificas 

 Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e 

transformações dos alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção 

dietética;  

 Contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de 

indivíduos e grupos populacionais;  

 Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de 

atuação;  
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 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;  

 Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de 

vigilância nutricional, alimentar e sanitária;  

 Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional;  

 Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, 

prescrever, analisar, supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para 

indivíduos sadios e enfermos;  

 Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a 

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

 Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, 

considerando a influência sociocultural e econômica que determina a disponibilidade, 

consumo e utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população;  

 Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, 

supervisionar, implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e 

nutrição e de saúde;  

 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;  

 Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de 

alimentação e nutrição;  

 Atuar em marketing de alimentação e nutrição;  

 Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência;  

 Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares, visando 

sua utilização na alimentação humana;  

 Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição; e 

 Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano, 

integrando equipes multiprofissionais.  

  A formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Além das habilidades e competências gerais e específicas, o profissional formado 

na Faculdade de Tecnologia de Sinop deverá ser capaz de: 

 Atuar de forma pró ativa, empreendedora, ética e responsável, a fim de 

desempenhar da melhor maneira as suas atividades no campo da Saúde e da Ciência da 

Nutrição; 

 Possuir capacidade de compreender a cultura, os hábitos e costumes das 

diversas regiões, levando em consideração tais informações para promover, manter e ou 

recuperar o estado nutricional de indivíduos e grupos populacionais; e 

 Ser um agente impulsionador do desenvolvimento sustentável da região, 

incentivando o consumo de alimentos regionais e sazonais. 

 

 

8. CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

 Segundo a Resolução N° 380°2005 do Conselho Federal de Nutricionistas, 

o aluno formado no Curso Bacharelado em Nutrição poderá atuar nas seguintes áreas: 

I. Alimentação Coletiva - atividades de alimentação e nutrição realizadas nas 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), como tal entendidas as empresas 

fornecedoras de serviços de alimentação coletiva, serviços de alimentação auto-gestão, 

restaurantes comerciais e similares, hotelaria marítima, serviços de buffet e de alimentos 

congelados, comissarias e cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde; 

atividades próprias da Alimentação Escolar e da Alimentação do Trabalhador; 

II. Nutrição Clínica - atividades de alimentação e nutrição realizadas nos 

hospitais e clínicas, nas instituições de longa permanência para idosos, nos ambulatórios 

e consultórios, nos bancos de leite humano, nos lactários, nas centrais de terapia 

nutricional, nos Spa e quando em atendimento domiciliar; 

III. Saúde Coletiva - atividades de alimentação e nutrição realizadas em 

políticas e programas institucionais, de atenção básica e de vigilância sanitária;  

IV. Docência - atividades de ensino, extensão, pesquisa e coordenação 

relacionadas à alimentação e à nutrição;  

V.  Indústria de Alimentos - atividades de desenvolvimento e produção de 

produtos relacionados à alimentação e à nutrição;  

VI. Nutrição em Esportes - atividades relacionadas à alimentação e à nutrição 

em academias, clubes esportivos e similares; 
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VII. Marketing na área de Alimentação e Nutrição - atividades de marketing e 

publicidade científica relacionadas à alimentação e à nutrição. 

 

 

9. ESTRUTURA DO CURSO 

 

9.1 Grau acadêmico oferecido 

Bacharelado. 

 

9.2 Modalidade 

Presencial. 

 

9.3 Titulação 

Bacharel em Nutrição. 

 

9.4 Tempo de Integralização  

Máximo: 15 semestres. 

Mínimo: 8 semestres. 

 

9.5 Número de vagas oferecidas pelo curso 

50 Vagas. 

 

9.6 Turno 

Manhã e Noite. 

 

 

10. MATRIZ CURRICULAR 

  

A matriz curricular do Curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade de 

Tecnologia de Sinop é composta por disciplinas e conteúdos que estão relacionados com 

todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à 

realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do 

cuidar em nutrição. Para isso, incluem-se os conteúdos das seguintes áreas: 

 Ciências Biológicas e da Saúde; 
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 Ciências Sociais, Humanas e Econômicas; 

 Ciências da Alimentação e Nutrição; e 

 Ciências dos Alimentos. 

 Esse conjunto de conteúdos são responsáveis por conferir ao aluno as 

competências e habilidades propostas neste PPC, que está diretamente relacionada à 

qualidade de vida e educação da população, assim como a inserção do profissional na 

vida política, social e cultural das comunidades da região em que irá atuar.  

Além disso, a Faculdade de Tecnologia de Sinop desenvolverá uma série de 

programas e projetos de extensão direcionados às comunidades, criando condições 

favoráveis para o desenvolvimento social e econômico do estado. Para isso, é necessário 

o envolvimento de pelo menos dois setores: a Faculdade e o Município. 

Através dessa aliança formada, é possível fazer com que o conhecimento gerado 

dentro da Instituição seja disseminado e seja de acesso à toda comunidade criando um 

ambiente favorável para a abertura de caminhos e respostas que quebrem a inércia política 

e resultem em compromissos com um sistema alimentar mais resiliente, sustentável, 

promotor da saúde e de justiça social. 

Dentro da estrutura curricular pode-se destacar como elementos inovadores que 

diferenciam o Curso Bacharelado em Nutrição dos demais, a contextualização das 

disciplinas clássicas com o mundo atual, a inserção da disciplina de Planejamento de 

Carreira e Sucesso Profissional, que já no primeiro semestre introduzirá aos alunos, 

conhecimentos básicos das diferentes áreas de atuação do nutricionista para que no 

decorrer do curso ele já tenha aptidão para estabelecer metas que levem ao sucesso 

profissional de acordo com suas empatias.  

A disciplina Laboratório de Criatividade e Inovação, também pode ser 

considerada como elemento de inovação, já que, instigará os alunos a se aprofundar dos 

diferentes temas que envolvem a nutrição e criar oportunidades enriquecedoras de ensino 

e maximizar interações, tudo para garantir a compreensão e a síntese do conteúdo 

trabalhado. Além disso, a disciplina será trabalhada em conjunto com alunos de outros 

cursos, como por exemplo Gestão do Agronegócio, Engenharia de Alimentos e 

Engenharia de Produção, através da resolução de problemas simulados que 

possivelmente, serão enfrentados após a conclusão da graduação. Dessa forma, o 

estudante será constantemente estimulado a trabalhar em equipe e ser proativo. 

A disciplina Metabolismo da Nutrição e Nutrigenomica se insere na matriz do 

curso apresentando formas alternativas de alimentação a fim de promover a saúde e o 
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combate à doenças, assunto que vem sido debatido mundialmente, colocando em 

destaque a área de nutrigenômica. A Faculdade de Tecnologia de Sinop pretende 

incentivar as pesquisas através da identificação de genes e combates ao desenvolvimento 

de doenças, sugerindo novas soluções para se viver mais e melhor através da alimentação 

e da interferência na atuação dos genes de cada pessoa.  

Esse conjunto fornece uma sólida formação teórica e prática que privilegia uma 

abordagem integrada e interdisciplinar aos alunos, que possibilitará aos profissionais aqui 

formados, um perfil nitidamente diferenciado dos outros profissionais.  

Cabe ressaltar, ainda, que, políticas de educação ambiental serão tratadas na 

disciplina de Ações Sustentáveis na Produção e Consumo de Alimentos, Técnica 

Dietética e na disciplina Laboratório de Criatividade e Inovação. A disciplina de libras 

será ofertada como disciplina eletiva e a Educação das Relações Étnico-Raciais, Direitos 

Humanos e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana 

será desenvolvida por meio de conteúdo dentro da disciplina de Ética e Cidadania. Este 

enfoque visa não só atender ao disposto na Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, e no 

Decreto n° 4.281 de 25 de junho de 2002, a Lei nº 9.131, publicada em 25 de novembro 

de 1995, e com fundamentação no Parecer CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004, 

como também garantir o perfil desejado para o egresso.  

A seguir, está apresentada a matriz curricular do curso, incluindo disciplinas 

obrigatórias e eletivas. As aulas são ministradas em horário e calendário definidos 

semestralmente e os programas das disciplinas são construídos a partir dos seguintes 

princípios: 

 Interdisciplinaridade, que consiste na integração de disciplinas e 

possibilita análise dos objetos de estudo sob diversos olhares; 

 Formação profissional para a cidadania, que ressalta o compromisso de 

desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual para que, por intermédio do 

questionamento permanente dos fatos, o profissional possa contribuir para o atendimento 

das necessidades sociais; Estímulo à autonomia intelectual, que desenvolve uma postura 

investigativa por parte do docente; 

 Responsabilidade, compromisso e solidariedade social, que levam a 

compreensão da realidade social e devem constituir o ponto integrador das ações de 

extensão vinculadas aos cursos; 
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 Integração à população, que visa à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição;  

Matriz Curricular do Curso Bacharel em Nutrição 

 

1° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Alimentação e Nutrição na Sociedade 40 40 80 4 

Investigação Científica 0 80 80 4 

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional 40 40 80 4 

Ética e Cidadania 0 40 40 2 

Tecnologia e Segurança de Alimentos 0 80 80 4 

Eletiva I 0 40 40 2 

TOTAL     400   

2° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Química e Bioquímica dos Alimentos  40 40 80 4 

Bases Celulares e Moleculares da Vida 20 60 80 4 

Epidemiologia Nutricional 20 20 40 2 

Fundamentos da Nutrição 0 40 40 2 

Psicologia aplicada à Nutrição 0 40 40 2 

Composição Nutricional e Funcional dos 

Alimentos 40 40 80 4 

Eletiva II 0 40 40 2 

TOTAL     400   

3° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Bromatologia de Alimentos 40 40 80 4 

Microbiologia de Alimentos 40 40 80 4 

Imunologia e Parasitologia Geral 20 60 80 4 

Anatomia e Fisiologia Humana 40 40 80 4 

Integração Metabólica 0 40 40 2 

Eletiva III 0 40 40 2 

TOTAL     400   

4° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Fisiologia dos Sistemas  40 40 80 4 

Técnica Dietética 40 40 80 4 

Processos Patológicos 40 40 80 4 

Ações Sustentáveis na Produçao e Consumo de 

Alimentos 0 40 40 2 
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Laboratório de Criatividade e Inovação 40 40 80 4 

Higiene e Legislação de Alimentos 0 40 40 2 

TOTAL     400   

5° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Bioestatística 40 40 80 4 

Nutrição Materno Infantil 0 40 40 2 

Negociação e Empreendedorismo 20 20 40 2 

Marketing em Nutrição 20 20 40 2 

Gestão em Unidades de Alimentação 40 40 80 4 

Nutrição Esportiva 20 20 40 2 

Laboratório de Criatividade e Inovação 40 40 80 4 

TOTAL     400   

6° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Metabolismo da Nutrição e Nutrigenonica 40 40 80 4 

Avaliação Nutricional 40 40 80 4 

Nutrição em Geriatria e Gerontologia 0 40 40 2 

Nutrição Clínica Aplicada em Pediatrica  0 40 40 2 

TOTAL     240   

7° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Administração em saúde pública 40 40 80 4 

Nutrição Funcional 40 40 80 4 

Farmacologia Aplicada à Nutrição 40 40 80 4 

TOTAL     240   

8° SEMESTRE         

Componente Curricular 

C.H. 

Prática 

C.H 

Teórica CH. Total Créditos 

Gestão em Produção de Refeições 40 40 80 4 

Economia Aplicada à Nutrição 40 40 80 4 

Tcc   80 4 

TOTAL     240   

 

DISCIPLINAS ELETIVAS C.H. Total 

Libras 40 

Análise custos e investimentos 40 

Fundamentos da Administração 40 

Princípios Ativos Naturais e Fitoterápicos 40 

Tecnologia da Informação em Nutrição 40 

Análise Sensorial 40 

 

Quadro Resumo da Carga Horária Curricular (h) 
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Disciplinas obrigatórias 2520 

Eletivas 120 

Atividades complementares 100 

Estágio I- Nutrição Clínica 252 

Estágio II- Nutrição Social 252 

Estágio III- Nutrição em Unidades de Alimentação e 

Nutrição 252 

Tcc 80 

TOTAL 3576 

   

 

11. EMENTÁRIO 

 

A bibliografia básica e complementar pode ser verificada a partir do relatório 

emitido pelo sistema sophia bibliotecas e consta no projeto pedagógico de curso no item 

"ementário".  

Todos os títulos são disponibilizados no formato virtual através do acesso à 

plataforma Minha Biblioteca. 

 

1° Semestre – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA SOCIEDADE 

Ementa: conceitos introdutórios da Sociologia, a contribuição de categorias e 

ferramentas para uma discussão qualificada sobre a dimensão social da alimentação, e os 

impactos dos processos e dinâmicas sociais sobre a alimentação. Saúde, sociedade, 

condições de vida, quadro sanitário brasileiro, transição demográfica. Processo saúde-

doença, prevenção e promoção de saúde. Evolução histórica da saúde pública e saúde 

coletiva; modelos assistenciais de saúde no Brasil. Vigilância em Saúde. Políticas 

públicas de atenção à saúde, vulnerabilidade social; grupos minoritários, populações 

negra e indígena, pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. Estratégias de 

organização das ações do sistema de saúde e implantação de programas de saúde nos 

municípios. Gestão política do sistema de saúde e participação popular. 

Dentro da disciplina serão trabalhados o desenvolvimento de projetos de extensão 

para serem executados na disciplina de laboratório de criatividade e inovação. 

Bibliografia básica  

9788520448601- Philippi, Sonia Tucunduva. Pirâmide dos Alimentos: 

Fundamentos Básicos da Nutrição. Editora Manole, 2014. 
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9788520455616 - Flavia Mori Sarti; Elizabeth Aparecida Ferraz da Silva Torres. 

Nutrição e saúde pública: produção e consumo de alimentos. Editora Manole, 2017. 

9788595020290- ORDONEZ, Ana Manuela; PAIVA, Andrei Valerio. Políticas 

Públicas de Alimentação e Nutrição. Editora Grupo A, 2017. 

Bibliografia complementar  

9788595027442- Sant'Anna, Lina Cláudia. Alimentação e nutrição para o 

cuidado. Editora Grupo A, 2019. 

9788522123742 - Rudson Edson Gomes de Souza. Saúde e nutrição. Editora 

Cengage Learning Editores SA de CV, 2015. 

 

1° Semestre – INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Ementa: Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. 

Métodos e técnicas de pesquisa. A comunicação entre orientados/orientadores. Normas 

para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. O pré-projeto de pesquisa. O Projeto de 

Pesquisa. O Experimento.  Pesquisa e extensão. A organização de texto científico 

(Normas ABNT). 

Bibliografia básica  

9786555762174 - AZEVEDO, C. B.  Metodologia Científica ao Alcance de 

Todos. São Paulo: Editora Manole, 2018.  

9788597010770 - MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de 

Metodologia Científica. 8ª ed. Rio de janeiro: Grupo GEN, 2017.  

9788522466153 - APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um 

guia para a produção do conhecimento científico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 

2011. 

Bibliografia complementar  

A disciplina será ministrada através de artigos atuais, documentários e debates. 

 

1° Semestre – PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

Ementa: Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino 

Superior. Planejamento financeiro – orçamento doméstico. Habilidades e Competências 

para a Empregabilidade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. Introdução às diferentes 

áreas de atuação do nutricionista. 
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Bibliografia básica  

9788582712740 - LEVENFUS, Rosane. Orientação Vocacional e de Carreira em 

Contextos Clínicos e Educativos. Editora Grupo A, 2016. 

9788597012958 - DUTRA, Joel Souza. Gestão de Carreiras - A Pessoa, a 

Organização e as Oportunidades. Editora Grupo GEN, 2ª edição, 2017. 

9788597015577 - OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Como Elaborar um 

Plano de Carreira para ser um Profissional bem Sucedido. Grupo GEN, 3ª edição, 2018, 

Bibliografia complementar  

9788522491223 - Barbieri, Ugo Franco.  Gestão de Pessoas nas Organizações: A 

Evolução do Ser Humano na Vida e na Carreira. Editora Grupo GEN 2014. 

9788522495276 - Scorsolini-Comin, Fabio. Aconselhamento Psicológico: 

Aplicações em Gestão de Carreiras, Educação e Saúde. Editora Grupo GEN 2015. 

 

1° Semestre – ÉTICA E CIDADANIA 

Ementa: Fundamentos de ética. Ética em pesquisa. Código de ética profissional 

e as resoluções que orientam a prática da profissão no Brasil. A compreensão das bases 

conceituais e históricas dos Direitos Humanos, da reconstrução histórica no processo de 

afirmação dos Direitos Humanos na sociedade brasileira, despertando nos alunos a visão 

crítica e contribuindo para o desenvolvimento de responsabilização. Memória e cultura 

afro-brasileira e indígena, lutas contemporâneas e as políticas de ação afirmativa; 

Relações étnico-raciais e seus desdobramentos na alimentação. Diversidade cultural, 

racial, econômica e social brasileira na produção e consumo de alimentos. O encontro 

etnográfico e o diálogo teóricoprático: a herança e a realidade negra e indígena na 

formação da cultura alimentar brasileira. 

Bibliografia básica  

9788595028395 - BES, P. Sociedade, Cultura e Cidadania. Porto Alegre: Grupo 

A, 2020.  

9788595024816 - LOPES, F.; ITAQUI, A. R. Ética e Cidadania. Porto Alegre: 

Grupo A, 2018. 

9788502636521 - SIQUEIRA, J.; HAMILTON, P. Direitos Humanos - 

Liberdades públicas e cidadania. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.  

9788582178171- TOSTA, S. F. P.; CURY, C. R. J. Educação, cidade e cidadania 

- Leituras de Experiências Socioeducativas. Editora: Grupo Autêntica, 2007.  

Bibliografia complementar  
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A disciplina será ministrada através de artigos atuais, documentários e debates. 

 

1° Semestre – TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE ALIMENTOS 

Ementa: Fundamentos de tecnologia de alimentos. Métodos físicos, químicos, 

biológicos e mistos de conservação dos alimentos. Fluxograma e técnicas de 

processamento de alimentos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. Alimentos 

para fins especiais. Embalagens. Estudo dos aditivos alimentares: classificação segundo 

a legislação brasileira e toxicologia. Segurança alimentar. 

Bibliografia básica  

9788582715260 - Fellows, P.J. Tecnologia do Processamento de Alimentos: 

Princípios e Prática. Editora Grupo A, 2018. 

9788520448458 - CAMPBELL-PLATT, Geoffrey. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. Editora Manole, (ed.) 2015. 

9788595154551 - Daniel Granato. Análises Químicas, Propriedades Funcionais e 

Controle da Qualidade de Alimentos e Bebidas. Editora Grupo GEN, 2016. 

Bibliografia complementar  

9788536521466 - CARELLE, Ana Claudia; CÂNDIDO, Cynthia Cavalini. 

Tecnologia dos Alimentos - Principais Etapas da Cadeia Produtiva. Editora Saraiva, 2015 

9788582711965 - NESPOLO, Cássia Regina; DE OLIVEIRA, Fernanda Arboite; 

PINTO, Flávia Santos Twardowski; OLIVERA, Flo. Práticas em Tecnologia de 

Alimentos - Série Tekne. Editora Grupo A, 2015 

 

2° Semestre – QUÍMICA E BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS 

Ementa: Composição química dos alimentos e as transformações naturais que 

ocorrem nos mesmos em sua formação, deterioração e nos processos de produção dos 

mesmos. Bioquímica de alimentos. 

As aulas práticas serão desenvolvidas no Laboratório de Nutrição, Análise e 

Tecnologia de Alimentos. 

Bibliografia básica  

9788527719919 - KOBLITZ, M. Bioquímica dos Alimentos. Editora Grupo GEN, 

Rio de Janeiro, 2008. 

9788536322483 - DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. 

Química de Alimentos de Fennema. 4. ed.Porto Alegre, 2011.  
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9788595155909 - Michael Eskin. Bioquímica de Alimentos. Editora Grupo GEN, 

2015. 

Bibliografia complementar  

9788520451649 - MCWILLIAMS, M. Alimentos: Um Guia Completo para 

Profissionais. São Paulo: Editora Manole, 2016.  

9788520448458 - CAMPBEL L-PLATT, G. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. São Paulo: Editora Manole, 2015. 

 

2° Semestre – BASES CELULARES E MOLECULARES DA VIDA 

Ementa: Conceitos sobre a biologia celular e molecular. Célula procariota e 

eucariota. Composição química da célula. Métodos de estudo da célula. Membrana 

plasmática. Sistema de endomembranas. Citoesqueleto e movimentos celulares e sua 

interação com a célula-matriz extracelular. Núcleo. Ciclo celular. Conhecimento sobre 

hereditariedade, malformações congênitas e suas causas. Embriologia: gametogênese, 

primeiras fases do desenvolvimento, gastrulação e estabelecimento da forma externa do 

embrião, anexos embrionários e ação dos medicamentos no desenvolvimento 

embrionário. 

As aulas práticas serão desenvolvidas no laboratório de Processos Químicos e 

Bioquímicos. 

Bibliografia básica  

9788536520834 - MEDRADO, Leandro. Citologia e Histologia Humana - 

Fundamentos de Morfofisiologia Celular e Tecidual. Editora Saraiva 2014.  

9788595023178 - KUNZLER, Alice, Citologia, histologia e genética. Editora 

Grupo Gen, 2018.  

9788527732178 - JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Histologia Básica - Texto 

& Atlas, 13ª edição Editora Grupo Gen 2017.  

9788527734318 - GARTNER, Leslie P. Atlas Colorido de Histologia, 7ª edição. 

Editora Grupo Gen 2018.  

Bibliografia complementar  

9788595158399 - KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e Biologia 

Celular - Uma Introdução à Patologia. Editora GRUPO GEN .2021.  

9788527721455 - AARESTRUP, Beatriz Julião; Histologia Essencial, Editora 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro 2012.  
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9786555762396 - CARVALHO, Hernandes F.; RECCO-PIMENTEL, Shirlei 

Maria (eds.) A Célula, 4ª Ed. Editora Manole São Paulo 2019.  

 

2° Semestre – EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL 

Ementa: História e fundamentos da epidemiologia. O paradigma da História 

Natural da Doença e dos fatores de risco. Medidas de prevenção de doenças e promoção 

da saúde. Medida da saúde coletiva: mortalidade, morbidade; incidência e prevalência. 

Fontes de dados. Indicadores e Índices de Saúde. Transições demográfica, 

epidemiológica e nutricional. Os desenhos de estudos epidemiológicos: estudos 

ecológicos, estudos observacionais transversais, estudos longitudinais, estudos de 

intervenção, estudos observacionais caso/controle. Testes diagnósticos: Sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos. Vigilância epidemiológica e nutricional. Diagnósticos 

de saúde e nutrição da população. 

Bibliografia básica  

9788520444610 - FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa. 

Fundamentos de Epidemiologia. Editora Manole, 2011. 

9788527721196 - ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. 

Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, Métodos e Aplicações. Editora Grupo GEN 

Guanabara Koogan, 2011. 

9788527736077 -  PEREIRA. Epidemiologia - Teoria e Prática. Editora Grupo 

GEN Guanabara Koogan, 1995. 

Bibliografia complementar  

9788536325880 - ROTHMAN, Kenneth; GREENLAND, Sander; LASH, 

Timothy. Epidemiologia Moderna. Editora Grupo A, 2015. 

   9788536520889 - GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia 

- Indicadores de Saúde e Análise de Dados. Editora Saraiva, 2014. 

 

2° Semestre – FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO 

Ementa: Conhecimentos e conceitos básicos da Ciência da Nutrição e 

Alimentação. Evolução histórica dos programas de Nutrição. Compostos orgânicos e 

inorgânicos Formação e caracterização do profissional Nutricionista, conselhos de classe, 

áreas de atuação. Fatores ambientais, sociais, econômicos, culturais e demográficos sobre 

o estado nutricional da população. Legislação sobre a profissão. Conceitos e 
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terminologias dietéticas. Hábitos alimentares. Os códigos que regulam a produção e o 

consumo de alimentos. 

Bibliografia básica  

9788520455616 - Flavia Mori Sarti; Elizabeth Aparecida Ferraz da Silva Torres. 

Nutrição e saúde pública: produção e consumo de alimentos. Editora Manole, 2017. 

9786555761764 - Cristiane Cominetti, Silvia Maria Franciscato Cozzolin. Bases 

bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. 

Editora Manole, 2020. 

9788582713433 - MARTINS, Cristina. Diagnósticos em Nutrição: Fundamentos 

e Implementação da Padronização Internacional. Editora Grupo A , 2017. 

Bibliografia complementar  

9788520451649 - MCWILLIAMS, M. Alimentos: Um Guia Completo para 

Profissionais. São Paulo: Manole, 2016. 

9788520448458 - CAMPBEL L-PLATT, G. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. São Paulo: Manole, 2015. 

 

2° Semestre – PSICOLOGIA APLICADA À NUTRIÇÃO 

Ementa: Conceito de Psicologia. Abordagem geral das principais áreas de estudo 

e aplicação da Psicologia. Constituição Psíquica e a relação com as esferas oro-

alimentares. Psicopatologia e Nutrição: Transtornos Alimentares e outros transtornos 

psíquicos que influem na alimentação e no peso. Noções elementares de metodologia na 

pesquisa psicológica. Compreensão dos determinantes sociais, culturais, econômicos, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, a comunicação nos níveis 

individual e coletivo, do processo saúde-doença; 

Bibliografia básica  

9788527719452 - ASSUMPÇÃO Jr., Francisco Baptista. Fundamentos de 

Psicologia - Psicopatologia Aspectos Clínicos. Editora Grupo GEN, 2009.  

9788582710548 - STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem 

Biopsicossocial. Editora Artemed, 2014.  

9788582713396 - Abreu, Cristiano Nabuco de. Psicologia do Cotidiano: Como 

Vivemos, Pensamos e nos Relacionamos Hoje. Editora ArtMed, 2016.  

Bibliografia complementar  

9788580554892 - FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. Editora 

AMGH, 2015.  
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9788565852258 - VALSINER, Jaan. Fundamentos da Psicologia Cultural: 

Mundos da Mente, Mundos da Vida. Editora Bookman, 2014.  

9788582710852 - ZANELLI, José Carlos; Psicologia, Organizações e Trabalho 

no Brasil. Editora AMGH, 2014.  

 

2° Semestre – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E FUNCIONAL DOS 

ALIMENTOS 

Ementa: Os guias alimentares e as leis da alimentação. Tabelas de composição 

centesimal de alimentos: cálculos de macronutrientes e micronutrientes. Valor nutricional 

dos grupos de alimentos: frutas, hortaliças, cereais e massas, leguminosas, carnes e 

derivados, leite e derivados, ovos, óleos e gorduras, açúcares. Rotulagem de alimentos. 

Introdução a alimentos funcionais.  

As aulas práticas serão desenvolvidas no Laboratório de Nutrição, Análise e 

Tecnologia de Alimentos. 

Bibliografia básica  

9788527723312 - KOBLITZ, Maria Gabriela Bello. Matérias-Primas 

Alimentícias - Composição e Controle de Qualidade. Editora Grupo GEN, 2011. 

9788536520810 - MACEDO, Paula Daiany Gonçalves; MATOS, Simone Pires 

de. Bioquímica dos Alimentos - Composição, Reações e Práticas de Conservação. Editora 

Saraiva, 2015. 

9788520444931 - PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Tabela de Composição de 

Alimentos: Suporte para Decisão Nutricional. Editora Manole, 2012. 

Bibliografia complementar  

9788536519739 - FIOROTTO, Nilton Roberto. Físico-Química - Propriedades da 

Matéria, Composição e Transformações. Editora Saraiva, 2014. 

9788527735476 - ROSSI, Luciana. Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Editora 

Grupo GEN, 2019. 

 

3° Semestre – BROMATOLOGIA DE ALIMENTOS 

Ementa: A disciplina oferecerá ao aluno conhecimentos técnicos e científicos de 

natureza teóricos práticos sobre a composição química de alimentos, incluindo umidade, 

proteínas, enzimas, lipídeos, carboidratos, vitaminas, minerais; pigmentos vegetais e 

aditivos alimentares, sob os aspectos de classificação, funções, propriedades e 

determinações químicas, para aplicá-los nos diversos campos específicos. 
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As aulas práticas serão desenvolvidas no Laboratório de Nutrição, Análise e 

Tecnologia de Alimentos. 

Bibliografia Básica 

 9788520448458 - CAMPBELL-PLATT, Geoffrey. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. Editora Manole, 2015. 

 9788521215301 - Eliana Paula Ribeiro. Química de alimentos. Editora Blucher, 

2007. 

 9788536520810 - MACEDO, Paula Daiany Gonçalves; MATOS, Simone Pires 

de. Bioquímica dos Alimentos - Composição, Reações e Práticas de Conservação. Editora 

Saraiva, 2015. 

Bibliografia Complementar 

9788582711965 - NESPOLO, Cássia Regina; DE OLIVEIRA, Fernanda Arboite; 

PINTO, Flávia Santos Twardowski; OLIVERA. Práticas em Tecnologia de Alimentos. 

Porto Alegre: Editora Grupo A, 2015.  

9788536323343 - DAMODARAN, Srinivasan ; PARKIN,  Kirk L. ; FENNEMA,  

Owen R.  Química de Alimentos de Fennema. 4 ed. Porto Alegre: Grupo A, 2011.  

9788521630470 - BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Corrêa.  

Metodologias Pesquisa em Ciências - Análise Quantitativa e Qualitativa. 2 ed. Rio de 

Janeiro:  Editora Grupo GEN, 2016.  

9788520442821 - GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel 

Simões. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. São Paulo, Editora Manole, 2011.  

 

3° Semestre – Microbiologia de Alimentos 

Ementa: Introdução à microbiologia de alimentos. Micro-organismos benéficos, 

deteriorantes e patogênicos encontrados nos alimentos. Fatores que controlam o 

desenvolvimento microbiano nos alimentos. Contaminação e deterioração dos alimentos. 

Micro-organismos indicadores. Doenças microbianas transmitidas por alimentos. Padrões 

microbiológicos. Análises microbiológicas. Controle da qualidade microbiológica em 

agroindústrias. 

As aulas práticas serão desenvolvidas no Laboratório de Processos Químicos e 

Bioquímicos. 

Bibliografia básica  

9788536521114 - SALVATIERRA, Clabijo Microbiologia - Aspectos 

Morfológicos, Bioquímicos e Metodológicos. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 
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9788536327068 - FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da Segurança dos 

Alimentos. Porto Alegre: Grupo A, 2013. 

9788527724951 - ENGELKIRK, Paul G.; DUBEN-ENGELKIRK, Janet; 

BURTON, Gwendolyn R. W. Microbiologia para as Ciências da Saúde. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Grupo GEN, 2012. 

Bibliografia complementar  

9788520450017 - GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel 

Simões. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. São Paulo: Editora Manole, 2015. 

9788520445037 - MCWILLIAMS, Margaret. Preparo de Alimentos: um Guia 

Prático para Profissionais. Editora Manole, 2013. 

 

3° Semestre – IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA GERAL 

Ementa: Imunidade inata e adaptativa. Células do sistema imune e órgãos 

linfoides. Antígenos e anticorpos. Moléculas reconhecedoras de antígenos. Sistema do 

complemento. Complexo principal de histocompatibilidade. Bases morfológicas e 

fisiológicas da resposta imune celular e humoral. Processos fisiopatológicos do sistema 

imune. Imunomodulação. Métodos imunológicos in vitro. Estudo dos agentes 

parasitários: nematelmintos, platelmintos e protozoários causadores de doença no ser 

humano. Principais artrópodes causadores e transmissores de doenças. Interações 

endoparasito e hospedeiro para a patogenia e patologia das doenças. Medidas profiláticas 

das doenças parasitárias. 

As aulas práticas serão desenvolvidas no Laboratório de Processos Químicos e 

Bioquímicos. 

Bibliografia básica  

9788580555578 - LEVINSON, Warren. Microbiologia Médica e Imunologia. 

Editora Grupo A, 2016. 

9788533500716 - Ribeiro, Helem Ferreira. Imunologia clínica. Editora Grupo A, 

2019. 

9788527720267 - REY, Luís. Bases da Parasitologia Médica. Editora Grupo 

GEN, 2009. 

9788527736473 - SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo et al. Parasitologia - 

Fundamentos e Prática Clínica. Editora Grupo GEN, 2020. 
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Bibliografia complementar  

9788527733885 - DELVES, P. J.; MARTIN, S. J.; BURTON, D. R.; ROITT, I. 

M. Fundamentos de imunologia. 12ª edição. Guanabara Koogan, 2013. 568 p.  

978-85-277-2027-4 - REY, L. Parasitologia. 4ª edição. Guanabara Koogan, 2008. 

930 p. 

9788520450154 - PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia Básica: 

Guia Ilustrado de Conceitos Fundamentais. Editora Manole, 2013. 

 

3° Semestre – Anatomia e Fisiologia Humana 

Ementa: Introdução ao estudo da Anatomia. Estudo dos princípios fundamentais 

da Anatomia. Anatomia sistêmica: sistemas esquelético, articular, muscular, nervoso, 

circulatório, respiratório, digestório, urinário, genitais feminino e masculino. Função das 

membranas biológicas. Interação célula / meio ambiente. Tecidos excitáveis. 

Bioeletrogênese. Mecanismos da contração muscular do músculo liso e esquelético. 

Bioenergética. Princípios de radiobiologia. 

As aulas práticas serão desenvolvidas através da assinatura da plataforma 

biodigital human. 

Bibliografia básica  

9788536320298 - MARTINI, Frederic H.; Anatomia Humana:  Coleção Martini. 

Editora Grupo A, 2009.  

9788527734868 - TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de 

Anatomia Humana, 14ª edição. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro 2019.  

9788527734028 - AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia, 5ª edição. Editora 

Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2018.  

9788582714041 - SILVERTHORN, D. U., Fisiologia Humana: Uma 

Abordagem Integrada. Editora Grupo A 2017.  

9788520449905 - FOX, Stuart Ira. Fisiologia Humana. Editora Manole, 2007.  

Bibliografia complementar  

9788527730082 - LAROSA, Paulo Ricardo R., Anatomia Humana - Texto e 

Atlas. Editora Grupo gen, 2016.  

9788520457993 - SOUZA, Romeu Rodrigues de. Anatomia humana em 20 lições 

2ª. ed. Editora Manole 2017.  

9788520449509 - MAURER, Martin H. Fisiologia Humana Ilustrada. Editora 

Manole, São Paulo 2014.  
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3° Semestre – Integração Metabólica 

Ementa: Metabolismo intermediário e seu controle pelo sistema nervoso e 

endócrino. Estudo do relacionamento do metabolismo dos diferentes órgãos e tecidos e 

de como isso reflete no estado nutricional do indivíduo e no tratamento dietético. 

Bibliografia básica  

9788522126392 - Sareen S. Gropper; Jack L. Smith; James L. Groff. Nutrição 

avançada e metabolismo humano. Cengage Learning Editores, Tradução da 5ª edição 

norte-americana, 2016. 

9788527720014 - MACHADO, Juliana Deh Carvalho; SILVESTRE, Simone 

Chaves de Miranda; MARCHINI, Julio. Série Nutrição e Metabolismo - Manual de 

Procedimentos em Nutrologia. Editora Grupo GEN, 2009. 

9788520441633 - MARTINS, Mílton de Arruda; CARRILHO, Flair José; 

ALVES, Venâncio Avancini Ferreira; CASTILHO, Euclides. Doenças Endócrinas e 

Metabólicas, Doenças Ósseas, Doenças Reumatológicas. Editora Manole, 2009. 

Bibliografia complementar  

9788541201124 - VERLENGIA, Rozângela. Análises de RNA, Proteínas e 

Metabolismo - Metodologia e Procedimentos Técnicos. Editora Grupo GEN, 2012. 

 

4° Semestre –Fisiologia dos Sistemas  

Ementa: Fisiologia celular e neurofisiologia. Fisiologia dos sistemas muscular, 

cardiovascular, renal, respiratório, endócrino e digestório. Homeostasia e regulação 

homeostática. Funcionamento normal dos órgãos, aparelhos e sistemas. Funções 

integradora e reguladora dos sistemas nervoso e endócrino. 

As aulas práticas serão desenvolvidas através da assinatura da plataforma 

biodigital human. 

Bibliografia básica  

9788527734028 - AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia, 5ª edição. Editora 

Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2018.  

9788582714041 - SILVERTHORN, D. U., Fisiologia Humana: Uma 

Abordagem Integrada. Editora Grupo A 2017.  

9788520449905 - FOX, Stuart Ira. Fisiologia Humana. Editora Manole 2007.  
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9788520441633 - MARTINS, Mílton de Arruda; CARRILHO, Flair José; 

ALVES, Venâncio Avancini Ferreira; CASTILHO, Euclides. Doenças Endócrinas e 

Metabólicas, Doenças Ósseas, Doenças Reumatológicas. Editora Manole, 2009. 

Bibliografia complementar  

9786558040071 - Molina, Patricia E. Fisiologia Endócrina. Editora Grupo A, 

  2021. 

9788520455364 - Ligia Araújo Martini; Bárbara Santa rosa. Cálcio e vitamina D: 

fisiologia, nutrição e doenças associadas. Editora Manole, 2017. 

 

4° Semestre – Técnica Dietética 

Ementa: Planejamento de cardápios para indivíduos e/ou coletividades a partir de 

determinantes dietéticos, considerando os diferentes grupos de alimentos e considerando 

a visão ética, psicológica e humanística da relação nutricionista-paciente. Avaliação de 

porções alimentares definidas no Guia alimentar para a população brasileira. Estudo 

qualitativo e quantitativo da seleção, armazenamento, pré preparo, Preparo, cocção, 

manutenção, distribuição e consumo dos alimentos, ressaltando as transformações 

químicas, físicas e organolépticas de cada etapa sistematizada no fluxograma dos 

procedimentos a que estes são submetidos. Análise técnica de embalagens e rotulagem de 

alimentos, Noções de pesos, medidas e equivalência, per capita, fator de correção e fator 

de cocção. Aproveitamento de sobras e resíduos. Preparações alternativas e especiais 

tendo em vista a responsabilidade sócio ambiental. 

As aulas práticas serão desenvolvidas no Laboratório de Nutrição, Análise e 

Tecnologia de Alimentos. 

Bibliografia básica  

9788520448595 - PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e Técnica Dietética 

Editora Manole, 2014. 

9788520452417 - PINTO-E-SILVA, Maria Elisabeth Machado; YONAMINE, 

Glauce Hiromi; VON ATZINGEN, Maria Carolina Batist. Técnica Dietética Aplicada à 

Dietoterapia. Editora Manole, 2015. 

9788595027787 - Silva, Analú Barbosa da; Venturi, Ivonilce. Técnica dietética II. 

Editora Grupo A, 2018. 

Bibliografia complementar  

9788520445037 - MCWILLIAMS, Margaret. Preparo de Alimentos: um Guia 

Prático para Profissionais. Editora Manole, 2013. 
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9788527733571 - DOMENE, Semíramis Martins Álvares. Técnica Dietética - 

Teoria e Aplicações. Editora Grupo GEN, 2018. 

 

4° Semestre – Processos Patológicos 

Ementa: Processos patológicos gerais: etiologia, patogenia, alterações 

morfológicas e funcionais. Respostas das células, tecidos e órgãos a agentes agressores: 

adaptações celulares, lesão e morte celular, inflamação, cicatrização, distúrbios 

hemodinâmicos e neoplasias. Estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. 

As aulas práticas serão desenvolvidas através da assinatura da plataforma 

biodigital human. 

Bibliografia básica  

9788536520957 - PEREZ, Erika. Fundamentos de Patologia. Editora Saraiva, 

2014. 

9788595021013 - MUTTONI, Sandra. Patologia da Nutrição e Dietoterapia. 

Editora Grupo A, 2017. 

9788595158399 - KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e Biologia Celular 

- Uma Introdução à Patologia.  Grupo GEN, 2021. 

Bibliografia complementar  

9788520437292 - GAMBONI, Mercedes; MIZIARA, Elias Fernando. Manual de 

Citopatología Diagnóstica. Editora Manole, 2011. 

 

4° Semestre – Ações Sustentáveis na Produção e Consumo de Alimentos 

Ementa: Impactos ambientais negativos dos sistemas de produção e de consumo. 

Alternativas sustentáveis para promoção da qualidade de vida através da alimentação. 

Gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos e insumos. Conservação dos recursos 

naturais e dos ecossistemas.  

Bibliografia básica  

9788580555400 - American Chemical Society. Química para um Futuro 

Sustentável, Editora Grupo A, 2016. 

9788502124950 - SILVA, Christian Luiz da. Políticas públicas e indicadores para 

o desenvolvimento sustentável. Editora Saraiva, 2010. 

9788536521497 - IBRAHIN, Francini Imene Dias; IBRAHIN, Fábio José; 

CANTUÁRIA, Eliane Ramos. Análise Ambiental - Gerenciamento de Resíduos e 

Tratamento de Efluentes. Editora Saraiva, 2015. 
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Bibliografia complementar 

9788502636798 - Paulo Roberto Haddad. Meio ambiente, planejamento e 

desenvolvimento sustentável. Editora Saraiva, 2015. 

9788540701977 - ROSA, André Henrique; FRACETO, Leonardo F.; 

MOSCHINI-CARLOS, Viviane. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Editora Grupo A, 

2012. 

 

4° Semestre – Laboratório de Criatividade e Inovação I 

Ementa: Disciplina livre que oferece ao aluno um ambiente diferenciado de 

criação e inovação, possuindo em sua essência a lógica da experimentação e ludicidade, 

contando com materiais e tecnologias que permitam a imersão e exercício da autoria 

coletiva, quebrando paradigmas. Através da integração entre os diferentes cursos, há a 

possibilidade real de inovação com o desenvolvimento de atividades práticas. Ao interagir 

com pessoas de outras áreas, o campo de visão é ampliado possibilitando a percepção de 

oportunidades diferentes incentivando o aluno à criação de projetos interdisciplinares e 

multidisciplinares. 

 

4° Semestre – Higiene e Legislação de Alimentos 

Ementa: Conceitos de Higiene Alimentar; Requisitos nas indústrias de alimentos; 

Tratamento e qualidade da água; Limpeza e sanitização; Princípios básicos de 

Higienização; Procedimento geral de Higienização; Agentes químicos para Higienização; 

Eficiência microbiológica de sanitizantes; Sanitizantes físicos e químicos; Controle de 

infestações; Transmissão de doenças pelos alimentos; Infecções, intoxicações e 

toxinfecções; Fatores que contribuem para o aparecimento das toxinfecções alimentares; 

Prevenção e epidemiologia; Higiene pessoal de colaboradores; Boas práticas de 

fabricação; Legislação de Alimentos. 

Bibliografia básica 

9788536327068 - FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da Segurança dos 

Alimentos.  Porto Alegre: Grupo A, 2013. 

9788520450017 - GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel 

Simões.  Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos.  São Paulo: Manole, 2015.  

9788527724951- ENGELKIRK, Paul G.; DUBEN-ENGELKIRK, Janet; 

BURTON, Gwendolyn R. W. Microbiologia para as Ciências da Saúde. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
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Bibliografia complementar  

9788536521060 - CARELLE, Ana Cláudia; CÂNDIDO, Cynthia Cavalini. 

Manipulação e Higiene dos Alimentos. Editora Saraiva, 2014. 

 

 5° Semestre – Bioestatística 

Ementa: Conceitos básicos de Estatística. Planejamento de estudos na área da 

saúde. Análise descritiva de dados. Probabilidade e aplicações. Modelos probabilísticos 

e aplicações. Inferência estatística. Testes de significância para comparar dois grupos. 

Intervalos de confiança para comparar dois grupos. Noções sobre técnicas estatísticas 

extensivamente usadas na área da saúde. 

Bibliografia básica  

SIQUEIRA, A. L.; TIBÚRCIO, J. D. Estatística na Área da Saúde: conceitos, 

metodologia, aplicações e prática computacional. Belo Horizonte: Coopmed, 2011.  

PAGANO, M.; GAUVREAU, K. Princípios de Bioestatística. 2. ed. São Paulo: 

Pioneira Thompson Learning, 2004. 

Bibliografia complementar  

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

HULLEY, S. B. et al. Delineando a Pesquisa Clínica: uma abordagem 

epidemiológica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

5° Semestre – Nutrição Materno Infantil 

Ementa: Abordagem dos aspectos relacionados ao papel do nutricionista no 

cuidado nutricional tais como avaliação nutricional, determinação das necessidades 

nutricionais na gestação, no lactente, no primeiro ano de vida, no pré-escolar e escolar 

além dos aspectos nutricionais do aleitamento materno. 

Bibliografia básica  

ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M.A. Nutrição em obstetrícia e 

pediatria. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2009. 649 p.  

VITOLO, M.R. Nutrição da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2008. 628 p. 

Palma D, Escrivão MAL, Oliveira FL. Nutrição Clínica na Infância e na 

Adolescência (Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar)  

Welfort VR, Lamounier JA. Nutrição em Pediatria (Da neonatologia à 

adolescência) 
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Bibliografia complementar  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica. Atenção ao 

pré-natal de baixo risco. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 318 p. (Cadernos 

de Atenção Básica n° 32). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf  

INSTITUTE OF MEDICINE. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, 

fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington: The National 

Academies Press, 2005. 1331 p.  

INSTITUTE OF MEDICINE. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the 

Guidelines. RASMUSSEN, K. M.; YAKTINE, A.L. Washington: The National 

Academies Press, 2009. 336 pg. http://www.nap.edu/catalog/12584.html 

 

5° Semestre – Negociação e Empreendedorismo 

Ementa: Introdução à negociação (origens, conceitos e tipos de negociação). 

Negociação e a visão sistêmica (influências macro e micro de um sistema holístico). 

Processo de negociação. Comunicação versus negociação. Variáveis básicas de um 

processo de negociação. Habilidades essenciais dos negociadores. Planejamento da 

negociação. Questão ética, social e cultural da negociação. Conflitos na negociação. 

Negociação e a tomada de decisão. Administração como um processo de tomada de 

decisões empresarial. Táticas de negociação. Direito de Autor, Marcas, Patentes e 

Invenções; Conceito de empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Reconversão 

profissional. Oportunidades de futuro. Nichos de mercado. Inovação e competitividade. 

Bibliografia básica  

PESSOA, Carlos. Negociação aplicada: como utilizar as táticas e estratégias para 

transformar conflitos interpessoais em relacionamentos cooperativos. São Paulo: Grupo 

Gen, 2008. (9788522464456) 

MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação Empresarial: Enfoque Sistêmico e 

Visão Estratégica. São Paulo: Manole, 2015. (9788520448823) 

DORNELAS, José. Empreendedorismo para Visionários - Desenvolvendo 

Negócios Inovadores para um Mundo em Transformação. Rio de Janeiro: Editora LTC, 

2013. (978-85-216-2516-2) 

KLEINDIENST, Ana Cristina von Gusseck. A importação paralela de patentes no 

Brasil. 1. ed. Editora Almedina, 2017. 

Bibliografia complementar  
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SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de 

Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes. São Paulo: Manole, 

2014. (9788520448618) 

TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Alan Moreira.  Startups e Inovação: Direito no 

Empreendedorismo (Entrepeneurship Law). São Paulo: Manole, 2017.  (9788520453339) 

TRENNEPOHL, Terence. Direito ambiental empresarial. 2. ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2016. (9788547211233) 

 

5° Semestre – Marketing em Nutrição 

Ementa: Conceitos e histórico de marketing. O composto de marketing. 

Planejamento, estratégia e processo de marketing. O consumidor de alimentos. Pesquisa 

de mercado e desenvolvimento do mix de marketing em alimentação e nutrição. 

Desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Marketing em alimentação e nutrição. 

Bibliografia básica  

CHURCHILL, G. A. Marketing: criando valor para os clientes. 2ª edição. Saraiva, 

2010. 626 p.  

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 12ª edição. Prentice 

Hall, 2008. 600 p. 

SEMENIK, R. J.; BAMOSSY, G. J. Princípios de marketing: uma perspectiva 

global. 1ª edição. Makron, 1996. 867 p.  

Bibliografia complementar  

CASAS, A. L. L. Marketing: conceitos, exercícios e casos. 8ª edição. Atlas, 2009. 

400 p. 

SCOTT-STUMP, S.; MAHAN, L. K. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 

11ª edição. Roca, 2005. 1280 p. 

PADILHA, E. Marketing pessoal e imagem pública. 1ª edição. Curitiba, 1999. 

162 p. 

5° Semestre – Gestão em Unidades de Alimentação  

Ementa: Unidades de Alimentação e Nutrição: conceitos, histórico e 

modalidades. Configuração atual do setor de alimentação coletiva. Atribuições do 

nutricionista na área. Introdução à Teoria Geral da Administração e Economia, Gestão de 

recursos humanos e necessidades técnico-administrativas específicas. Higiene e 

segurança do trabalho. Ambiência e Ergonomia. Setores das Unidades de Alimentação e 

Nutrição. Equipamentos e utensílios de pré-preparo, preparo e distribuição. Novas 
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Tecnologias na Produção de Refeições. Sistema de distribuição de refeições. Organização 

de lactários, creches e Bancos de Leite Humano (BLH). Análises de rotinas de 

planejamento, produção e distribuição de refeições e controle higiênicossanitário. 

Relacionamento com o cliente. 

Bibliografia básica 

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; PINTO, A. M. S. Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição: um modo de fazer. 4ª Ed. São Paulo: Metha, 2011, 352p.  

MEZZOMO, I. B. Os Serviços de Alimentação – Planejamento e Administração. 

São Paulo, Ed. Manole, 5 ª ed., 2002, 432p.  

PROENÇA, R. P. C. Inovação Tecnológica na Produção de Alimentação Coletiva. 

Florianópolis: Insular, 135p., 2009.   

Bibliografia complementar  

ABERC – Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Manual 

de Práticas de Elaboração e Serviço de Refeições para Coletividade. São Paulo: ABERC, 

10ª ed., 2013.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução - RDC nº 216 de 15 de setembro de 

2004: dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de setembro de 2004.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução - RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002: 

dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados 

aplicados aos estabelecimentos produtores/ industrializadores de alimentos e a lista de 

verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos. Diário oficial da União, Brasília, 06 de 

novembro de 2002. 

 

5° Semestre – Nutrição Esportiva 

Ementa: Nutrição na prática de atividade física e os impactos fisiológicos no 

organismo. Avaliação nutricional de atletas. Vias de geração de energia durante o 

exercício. Avaliação do gasto energético na prática de atividade física. Metabolismo de 

carboidratos, proteínas e lipídeos durante o exercício. Necessidades nutricionais para 

desportistas e atletas. Reposição hidroeletrolítica. Estresse oxidativo no exercício físico. 

Recursos ergogênicos nutricionais. 
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Bibliografia básica  

LANCHA JR., A. H.; CAMPOS-FERRAZ, P. L.; ROGERI, P. S. Suplementação 

nutricional no esporte. 1ª edição. Guanabara Koogan, 2009. 290 p. 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: 

nutrição, energia e desempenho humano. 1ª edição. Guanabara Koogan, 2011. 1172 p. 

TIRAPEGUI, T. Nutrição, metabolismo e suplementação nas atividades físicas. 

2ª edição. Atheneu, 2012. 368 p. 

Bibliografia complementar  

BIESEK, S.; ALVES, L. A.; GUERRA, I. Estratégias de nutrição e suplementação 

no esporte. 2ª edição. Manole, 2010. 544 p.  

HIRSCHBRUCH, M. D. Nutrição esportiva: uma visão prática. 3ª edição. 

Manole, 2014. 520 p 

LANCHA JR., A. H.; PEREIRA-LANCHA, L. O. Nutrição e metabolismo 

aplicados à atividade motora. 1ª edição. Atheneu, 2012. 194 p.  

MARINS, J. C. B. Hidratação na atividade física e no esporte: equilíbrio 

hidromineral. 1ª edição. Fontoura, 2011. 304 p. 

 MAUGHAN, R.; GLESSON, M.; GREENHAFF, P. Bioquímica do exercício e 

treinamento. 1ª edição. Manole, 2000. 264 p. 

 

5° Semestre – Laboratório de Criatividade e Inovação 

Ementa: Disciplina livre que oferece ao aluno um ambiente diferenciado de 

criação e inovação, possuindo em sua essência a lógica da experimentação e ludicidade, 

contando com materiais e tecnologias que permitam a imersão e exercício da autoria 

coletiva, quebrando paradigmas. Através da integração entre os diferentes cursos, há a 

possibilidade real de inovação com o desenvolvimento de atividades práticas. Ao interagir 

com pessoas de outras áreas, o campo de visão é ampliado possibilitando a percepção de 

oportunidades diferentes incentivando o aluno à criação de projetos multidisciplinares e 

o preparando para desenvolver a aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de 

atuação e o preparando para desenvolver a aplicar métodos e técnicas de ensino em sua 

área de atuação. 

Bibliografia básica  

Bibliografia complementar  
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6° Semestre – Metabolismo da Nutrição e Nutrigenômica 

Ementa: Necessidades e recomendações nutricionais. Etapas do processo de 

nutrição. Propriedades, funções e metabolismo de carboidratos, fibras alimentares, 

lipídeos, proteínas, vitaminas e minerais. Água e eletrólitos. Metabolismo energético e 

Integração metabólica. Interação genenutriente. Modulação da expressão gênica por 

nutrientes. Aspectos da nutrigenética na resposta à alimentação. 

Bibliografia básica  

COSTA, N. M. B.; PELUZIO, M. C. G. Nutrição básica e metabolismo. Editora 

da UFV, 2008.  

COZZOLINO, S. M. F.; COMINETTI, C. Bases bioquímicas e fisiológicas da 

nutrição. 1ª edição. Manole, 2013. 1.288 p.  

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P. Tratado de alimentação, nutrição e 

dietoterapia. 2ª edição. Roca, 2011. 1.304 p. 

Bibliografia complementar  

BOSCO, S. M. D.; GENRO, J. P. Nutrigenética e implicações na saúde humana. 

1ª edição. Atheneu, 2014. 227 p.  

COZZOLINO, S. M. F. Biodisponibilidade de nutrientes. 4ª Edição. Manole, 

2011. 1.368 p.  

CUPPARI, L. Nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis. 1ª edição. 

Manole, 2009. 515 p. 

 

6° Semestre – Avaliação Nutricional 

Ementa: Determinantes do estado nutricional. Indicadores antropométricos. 

Instrumentos e equipamentos utilizados na avaliação antropométrica. Métodos e técnicas 

antropométricos para avaliação do estado nutricional de adulto, idoso, criança e 

adolescente. Avaliação da maturação sexual na adolescência. Avaliação da composição 

corporal através de métodos antropométricos e pela bioimpedância elétrica. Avaliação do 

consumo alimentar. Indicadores clínicos do estado nutricional. Indicadores bioquímicos 

do estado nutricional. Avaliação nutricional do paciente hospitalizado. Avaliação 

subjetiva do estado nutricional. Integração aplicada dos métodos para o diagnóstico 

nutricional. 

Bibliografia básica  

MUSSOI, T. D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao 

envelhecimento. 1ª edição. Guanabara Koogan, 2014. 320 p.  
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ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, A. P. Avaliação nutricional: novas 

perspectivas. 1ª edição. Roca, 2009. 432 p. 

CALIXTO-LIMA, L.; REIS, N. T. Interpretação de exames laboratoriais 

aplicados à nutrição clínica. 1ª edição. Rubio, 2011. 520 p. 

Bibliografia complementar  

NOZAKI, V. T.; GRAVENA, A. A. F.; ZANQUETTA, I. C.; BENNEMANN, R. 

M. Atendimento nutricional de pacientes hospitalizados. 1ª edição. Rubio, 2013. 232 p. 

SOARES, N. T; MAIA, F. M. M. Avaliação do consumo alimentar: recursos 

teóricos e aplicação das DRIS. 1ª edição. Medbook, 2013. 244 p.  

TIRAPEGUI, J.; RIBEIRO, S. S. L. Avaliação nutricional: teoria e prática. 1ª 

edição. Guanabara Koogan, 2009. 326 p. 

 

6° Semestre – Nutrição em Geriatria e Gerontologia 

Ementa: Crescimento da população idosa. Aspectos demográficos e sociais. 

Aspectos legais. Políticas de saúde voltadas para o idoso. Avaliação Multidimensional e 

Interdisciplinaridade em Gerontologia. Fisiologia do envelhecimento. Influência dos 

fatores econômicos, sociais e psicológicos no estado nutricional do idoso. Avaliação 

Nutricional do Idoso; Recomendações Nutricionais e Condutas Dietéticas para idosos 

enfermos e com Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs); Processo educativo da 

Nutrição em Gerontologia. 

Bibliografia básica  

BUSNELLO, F. M. Aspectos Nutricionais no processo do envelhecimento. São 

Paulo: Atheneu, 2007.  

MAGNONI, D.; CUKIER, C.; OLIVEIRA, P. A. de. Nutrição na terceira idade. 

São Paulo: Savier, 2010.  

DUARTE, A.C.G.; Avaliação Nutricional – Aspectos Clínicos e Laboratoriais. 

São Paulo: Atheneu, 2007 

Bibliografia complementar  

SOBOTKA, L. Bases da nutrição clínica. Rio de Janeiro, Rubio, 2008.  

KRAUSE, M.; MAHAN, L. K. Alimentos, nutrição e dietoterapia. São Paulo: 

Roca, 2005.  

PAPALLÉO, M. N.Tratado de Gerontologia: Revista e Ampliada. São Paulo: 

Atheneu, 2007.  

PAPALLÉO, M. Urgências em geriatria. São Paulo: atheneu, 2001. 
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VITOLO, M. R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. São Paulo: Rubio, 

2008. 

 

6° Semestre – Nutrição Clínica Pediátrica 

Ementa: Anamnese clínica, nutricional e social em pediatria. Prescrição 

dietoterápica em pediatria. Avaliação individual do estado nutricional de crianças com 

agravos à saúde. Fisiopatologia dos agravos à saúde infantil. Adequação dos 

requerimentos nutricionais para crianças de acordo com o seu estado nutricional e com o 

agravo à saúde apresentado. Conhecimento de formulações e produtos infantis 

industrializados. 

Bibliografia básica  

ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C. & LACERDA, E. Nutrição em Obstetrícia e 

Pediatria. 2° edição. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2009.  

FARRET, J. Nutrição e Doenças Cardiovasculares: Prevenção Primária e 

Secundária. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  

GUYTON, A. Tratado de Fisiologia Médica. São Paulo: Elsevier, 2006.  

Bibliografia complementar  

OMS. Elementos Traço na Nutrição e Saúde Humanas. São Paulo: Roca, 1998.  

REIS, N. Nutrição Clínica: Interações. 1 a edição. Rio de Janeiro, Ed. Rubio, 2004 

  

7° Semestre – Administração em Saúde Pública 

Ementa: Saúde pública: contextualização histórica e sócio-política brasileira. 

Aspectos sobre planejamento e gerência do setor saúde. Nutrição na equipe de saúde. 

Saúde-Nutrição e atividades do setor saúde por níveis de complexidade das ações. 

Organização dos serviços de saúde. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Política 

Estadual de Saúde. 

Bibliografia básica  

BORTOLOTTO, I.M.; MARTINS, A.S. (orgs.). Avaliação da Política de Saúde 

de Mato Grosso 1995-1998. Cuiabá: Secretaria de Estado de Saúde - SES.MT de Estado 

de Saúde de Mato Grosso, 2000. 

BOTTI, C.S.; HANDELL, I.B.S.; SPINELLI, M.A.; ARTMANN, E. Consórcio 

intermunicipal de saúde da região Teles Pires: uma estratégia de regionalização da saúde 

em Mato Grosso.  



 

61 

 

CONASS. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do 

SUS. Brasília, DF; 2003. 248p. 

BAPTISTA, T.W.F.; RESENDE, M. A ideia de ciclo na análise de políticas 

públicas.  

 MATTOS, R. A.; BAPTISTA, T.W.F. Caminhos para análise das Políticas de 

saúde, 2011. p. 138-172. 

DALLARI, Sueli G. Os Estados Brasileiros e o Direito à Saúde. São Paulo: Ed. 

Hucitec,1995.  

Bibliografia complementar  

ASSEMBLEIA MUNDIAL DE SAÚDE, 57., 2004, [Genebra]. Estratégia global 

em alimentação saudável, atividade física e saúde. [Genebra]: WHO, 2004. 

SCATENA, J.H. G; KEHRIG, R.T; SPINELLI, M.A.S. (orgs.). Regiões de Saúde: 

Diversidade e processo de regionalização em Mato Grosso. Hucitec Editora; 2014. p. 265-

287. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Resolução 

RDC nº 63 de 6 de julho de 2000. Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos 

mínimos exigidos para a Terapia Nutricional Enteral. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/61e1d380474597399f7bdf3fbc4c6735/R

CD+N%C2%B0+63-2000.pdf?MOD=AJPERES>.  

APPOLINARIO, J. C.; CLAUDINO, A. M. Transtornos alimentares. Rev. Bras. 

Psiquiatr. [online], v. 22, p. 28-31, 2000. Suplemento 2. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbp/v22s2/3793.pdf>.  

 

7° Semestre – Nutrição Funcional 

Ementa: Pesquisas recentes em nutrição com implicações na proteção de 

doenças. Alimentos funcionais: conceitos, fontes e aplicações clínicas. 

Bibliografia básica  

COSTA, N. M. B. (editora), ROSA, C. O. B. (editora). Alimentos Funcionais: 

componentes bioativos e efeitos fisiológicos. Rio de Janeiro: Rubio, 2010. 536 p. 2.  

COSTA, Eronita de Aquino. Nutrição biomolecular e radicais livres. Petrópolis, 

(RJ): Vozes, 2009. 206p 3. 

 PIMENTEL, C.et al. Alimentos Funcionais – Introdução às principais substâncias 

bioativas em alimentos. Editora Varella, 2005. 4.  

Bibliografia complementar  
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ANVISA. Comissão Técnico-científica de Assessoramento em Alimentos 

Funcionais e Novos Alimentos. Acesso por www.anvisa.gov.br. 

2. KRAUSE, M. V.; MAHAN, L. K. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13ed. 

Elsevier, 2013. 1256p. 

 

7° Semestre – Farmacologia Aplicada à Nutrição 

Ementa: Introdução à farmacologia. Farmacocinética (absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção de drogas). Farmacodinâmica: mecanismo de ação de drogas. 

Interações medicamentosas (fármacos e nutrientes). Fatores que modificam a ação de 

drogas. Drogas que afetam o metabolismo endócrino e interferem na prescrição da dieta. 

Bibliografia básica  

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica e clínica. Tradução de: Penildon 

Silva; PatriciaLydieVoeux. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 1054 p.  

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. Tradução de: 

Penildon Silva; Patricia Josephine Voeux. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001. 703 p.  

REIS, Nelzir Trindade. Nutrição clínica: interações. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 

580 p. 5.  

Bibliografia complementar  

CRAIG, C. R. E STITZEL,R. E. (1997). Farmacologia Moderna, Ed. Guanabara 

Koogan, Sexta Edição, 

FONSECA, Almir Lourenço da. Interações medicamentosas. 3 ª. ed. Rio de 

Janeiro: EPUB, 2001. 502 p.  

KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

8° Semestre – Gestão em Produção de Refeições 

Ementa: Planejamento físico de Unidades Produtoras de Refeições. Tendências 

no planejamento físico de Produtoras de Refeições. Ergonomia. Reforma em Unidades 

de Alimentação e Nutrição. Lactário. Sistemas de controle de qualidade. Análise de 

perigos e pontos críticos de controle de alimentos. Procedimentos Operacionais 

Padronizados. Manual de boas práticas de fabricação.  

Bibliografia básica 

http://www.anvisa.gov.br/
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 ABREU, E. S., SPINELLI, M. G. N., ZANARDI, A. M. P. Gestão de Unidades 

de Alimentação e Nutrição. 2 ed. Metha, 2007. 318p. 

LOPES, E. A. Guia para elaboração dos procedimentos operacionais 

padronizados exigidos pela RDC no. 275 da ANVISA. São Paulo, Editora Varela, 2004. 

236p. 

MARTINS, R. F. SSOP: padrões e procedimentos operacionais de sanitização; 

PRP: programa de redução de patógenos; manual de procedimentos e desenvolvimento. 

São Paulo, Editora Manole, 1999. 164p. 

MEZOMO, I. F. de B. O serviço de nutrição – administração e organização. São 

Paulo, 2002. 413p. 

SANT’ANA, H.M.P. Planejamento físico-funcional de unidade de alimentação e 

nutrição. Rio de Janeiro: Rubio, 2012. 288p. 

Bibliografia complementar  

SILVA JUNIOR, E. A. da. Manual de controle higiênico sanitário em serviços de 

alimentação. 6ª. ed., São Paulo, Editora Varela, 2005. 624p. 

TEIXEIRA, S., MILET, Z., CARVALHO, J., BISCONTINI, T. M. 

Administração aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição. São Paulo, Editora 

Atheneu, 2006. 219p 

 

8° Semestre – Economia aplicada à Nutrição 

Ementa: Economia e Ciência Econômica. Economia aplicada. Economia da 

Saúde. Economia da Alimentação e da Nutrição. Análise da organização do espaço em 

seus diferentes aspectos. Relação da economia e a organização em Seus diferentes 

aspectos com a nutrição. 

Bibliografia básica  

ADAS, MELHEM. A fome: crise ou escândalo, moderna, sp, 1990. 

PRADO JR., CAIO. História econômica do brasil. Brasiliense, SP, 1990 

Del Nero, C. Economia da Saúde (cap.1) 

Bibliografia complementar  

Freijer, K. Nutrition Economics – An Introduction. ISPOR Conccections, vol 20, 

Number 4, jun/jul 2014. 

Urban Jonsson - The causes of hunger. World Hunger Programme, The United 

Nations University, Tokyo, Japan. Food and Nutrition Bulletin Volume 03, Number 2, 

1981 (UNU, 1981, 44 pages); 
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ELETIVA – LIBRAS 

Ementa: Introdução aos Aspectos Linguísticos na LIBRAS; Teoria sobre 

gramática da LIBRAS, sua estrutura e a diferença com o Português; Teoria da Tradução 

e Interpretação.  

Bibliografia básica 

LODI, Ana Claudia Balieiro; HARRISON, Kathryn Marie Pacheco; CAMPOS, 

Sandra Regina Leite de (Org.). Leitura e escrita no contexto da diversidade. 6. ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2015.  

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Artmed, 2008.  

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 3. ed. Florianópolis: 

UFSC, 2015.  

Bibliografia complementar  

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por 

língua brasileira de sinais. 4. ed. Brasília, DF: SENAC, 2013.  

FERRAZERI JÚNIOR, Celso. Pedagogia do silenciamento: a escola brasileira e 

o ensino de língua materna. São Paulo: Parábola, 2014.  

GESSER, AUDREI. Libras?: que língua é essa?: crença e preconceitos em torno 

da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. (Estratégia de Ensino, 

14).  

HONORA, Marcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua 

brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São 

Paulo: Ciranda Cultural, 2014.  

NOVAES, Edmarcius Carvalho. Surdos: educação, direito e cidadania. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Wak, 2014.  

 

Eletiva – ANÁLISE DE CUSTOS E INVESTIMENTOS 

Ementa: Noções de economia; Elasticidade; Teoria da produção; Análise de 

mercado; Custos de produção; Estratégias de comercialização; Engenharia Econômica; 

Equivalência; Comparação entre alternativas de investimento; Substituição de 

equipamentos; Perspectivas teóricas e metodológicas.  

Bibliografia básica  
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TROSTER, R.L. & MOCHON, F. Introdução à economia. São Paulo, Makron, 

2002.  

PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, MARCO, A. S. Manual de economia. São 

Paulo: Saraiva, 2003.  

O'SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven M. Introdução à economia: princípios 

e ferramentas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

Bibliografia complementar  

HUBBARD, R. Glenn; O'BRIEN, Anthony. Introdução a Economia. 2. ed. Porto 

Alegre: Grupo A, 2010. (9788577806232) 

GREMAUD, Amaury Patrick. Introdução à economia.  São Paulo: Grupo GEN, 

2007. (9788522465217) 

MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e 

prática. 2. ed.  São Paulo: Grupo GEN, 2011. (9788522474462) 

ROSSETTI, José Paschoal.  Introdução à Economia. 21. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2016. (9788597008081) 

PINHO, Diva Benevides. Manual de economia: equipe de professores da USP.  

São Paulo: Saraiva, 2017. (9788547220303) 

 

ELETIVA – FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Ementa: Introdução ao estudo da administração; Evolução histórica da 

administração; O processo administrativo; Noções gerais de: planejamento, coordenação 

e controle; O processo administrativo no agronegócio; A ação administrativa/direção; 

variáveis comportamentais e ambientais na organização. 

Bibliografia básica  

BERNARDES, C. Teoria Geral da Administração: gerenciando organizações. 

Colaboração de Reynaldo C. Marcondes, 3ª ed. São Paulo: Saraiva,2006. 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração, 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000.  

DRUCKER, P.F. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira,2002. 

Bibliografia complementar  

LACOMBE, F. Teoria geral da administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

AAKER, D.A. Administração Estratégica de Mercado, 9ª Ed. Porto Alegre: 

Bookman,2012. 
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SANTOS, G.J. dos; MARION, J.C.; SEGATTI, S. Administração de custos na 

agropecuária, 4ª ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012. 

BERNANDES, C. Teoria Geral da Administração: gerenciando empresas 

brasileiras, 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CHIAVENATO, I. Iniciação à administração geral. São Paulo: Manole, 2015. 

 

Eletiva- Princípios Ativos Naturais e Fitoterápicos 

Introdução à Fitoterapia, aspectos históricos, definições e conceitos. Uso 

tradicional em Fitoterapia (Etnobotânica e Etnofarmacologia).  Uso racional de Plantas 

Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos Fitoterapia na rede pública. “Farmácias-Vivas” 

Políticas Públicas relacionadas a plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. 

Bibliografia Básica 

FERRO, D. Fitoterapia: conceitos clínicos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2006. 502 p.  

FETROW, C.W.; AVILLA, R.J. Manual de medicina alternativa para o 

profissional. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000. 743p.  

MATOS F.J. 1998. Farmácias Vivas: sistema de utilização de plantas medicinais 

projetado para pequenas comunidades. 3.ed. Fortaleza: Editora da UFCE, p.220.  

Bibliografia Complementar 

SCHULZ, V.; HÄNSEL, R.; TYLER, V. E. Fitoterapia racional. São Paulo: 

Manole, 2001. 386p. 

SIMÕES, C.M.D. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6ª ed. Porto 

Alegre: UFRGS. 2007. 

 

Eletiva- Tecnologia da Informação em Nutrição 

Ementa: Conceitos básicos da tecnologia da informação. Regras de conversão de 

base entre sistemas de numeração e as regras da aritmética computacional. Bases de 

numeração. Os softwares utilizados em foodservice, nutrição clínica e avaliação 

nutricional. Gestão Documental em Saúde. 

Bibliografia Básica 

ABREU, Aline Franca de, Denis Alcides Rezende. Tecnologia da informação: 

Aplicação a sistemas de informações. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

CUNHA, Gustavo Tenório. A construção da clínica ampliada na atenção básica. 

São Paulo: Hucitec, 2005. 
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SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na Empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 

Bibliografia Complementar 

ALBERTIN, Alberto Luiz. Administração de informática: funções e fatores 

críticos de sucesso. 6. ed. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. 201 p. il.  

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e 

a empresa do século XXI. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000. 

 TURBAN, Efraim; RAINER, R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de 

tecnologia da informação: teoria e prática. Tradução Daniel Vieira. Rio de Janeiro: 

Campus, 2005. 

 

Eletiva- Análise Sensorial 

Ementa- A análise sensorial e a fisiologia dos sentidos; Montagem e organização 

de um laboratório de análise sensorial; Amostragem e preparação das amostras; Técnicas 

de recrutamento, seleção e treinamento de julgadores; Métodos discriminativos; Métodos 

descritivos; Métodos afetivos; Análise estatística experimental dos dados. Correlação 

linear entre medidas instrumentais e sensoriais. Estudos de caso. 

Bibliografia Básica  

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 3. ed. Curitiba: Champagnat, 

2011.  

ALMEIDA, T. C. A. Avanços em análise sensorial. São Paulo: Varela, 1999.  

MOSKOWITZ, H. Applied sensory analysis of foods. Boca Raton: CRC Press, 

1998. 

Bibliografia Complementar 

POWERS, J.J. Techniques of analysis of flavours - integration of sensory ans 

instrumental methods. In (MORTON, I.D., MACLEOD, A.J. eds. Food flavors, Part A: 

Introduction. New York: Elsevier, 1982, 473 p.p. 121-168. 

SOKOLOW, H. Qualitative methods for language development. In: 

(MOSKOWITZ H. ed). Applied sensory analysis of foods. Boca faton. Florida: CRC 

Press, 1988, v.1. p. 3-19. 

TEIXEIRA, E., MEINERT, E.M., BARBETTA, P.A. Análise sensorial de 

alimentos. Editora da UFSC. 1987, 180 p. 
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12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Segundo a  RESOLUÇÃO CNE/CES 11/2002 as Atividades Complementares 

compreendem as seguintes práticas pedagógicas: “trabalhos de iniciação científica, 

projetos multidisciplinares, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de 

protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades 

empreendedoras” são atividades que devem ser estimuladas para dar ênfase “a 

necessidade de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e 

em grupo dos estudantes” . 

As Atividades Complementares são requisitos obrigatórios para a colação de grau. 

No Curso Bacharel em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de Sinop, a carga horária 

total das atividades complementares é de 100 horas, que pode ser distribuída no decorrer 

dos 8 semestres sendo que o aluno não poder cumprir mais que 50% da carga horária total 

em único semestre. 

 A carga horária total deverá ser cumprida através de atividades pertencentes aos 

quatro grupos: 

Grupo 1: Atividades de Ensino; 

Grupo 2: Atividades de Pesquisa; 

Grupo 3: Atividades de Extensão; 

Grupo 4: Atividades de prestação de serviços à comunidade. 

 

12.1 As atividades de Ensino passíveis de inclusão no Grupo 1 

1. Curso de extensão universitária, assim reconhecida pelo(a) Coordenador do 

curso, realizado pela própria faculdade até 30 (trinta) horas, devidamente comprovado; 

2. Cursos de extensão universitária (concluído) realizados em outras IES 

(Instituição de Ensino Superior) ou órgão especializado, compatível com o curso do aluno 

e desde que com a prévia anuência do Coordenador do curso: até 30 (trinta) horas, 

devidamente comprovado; 

3. Monitoria ou assistência à docência na própria Faculdade até 40 (quarenta) 

horas por ano, devidamente comprovado; 

 

12.2 As atividades de Pesquisa passíveis de inclusão no Grupo 2  

1. Participação no Programa de Iniciação Científica, com projeto aprovado 

pelo Coordenador do curso: até 30 (trinta) horas por ano, devidamente comprovado; 

2.  Produção de trabalhos e/ou artigos, com a orientação de um docente da 
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Faculdade, visando à publicação em periódicos da área do curso: até 30(trinta) 

horas; 

4. Realização regular de painéis de debates integrados à graduação: até 20 

(vinte) horas; 

5. Projetos e Programas de Pesquisa, inclusive “Grupos de Estudos”, 

vinculados à Faculdade, orientados por docente da faculdade: até 20 (vinte) horas. 

6. Resumo (manuscrito) de filmes e participação em sessões de vídeo ou 

teleconferências com temas relacionadas à área de formação do curso ou afins, 

organizadas pela faculdade e autorizadas previamente pelo Coordenador do curso e sob a 

responsabilidade de um professor: até 20 horas 

7. Assistir a defesas de dissertações teses e monografias, na área de formação 

ou afins: até 20 horas (3 horas por evento, com a apresentação do resumo ou relatório 

manuscrito). 

8. Leitura recomendada, por professores da faculdade, de acordo com a 

bibliografia complementar indicadas no plano de ensino ou para aprimoramento pessoal 

e profissional, com entrega do fichamento manuscrito ao professor da respectiva 

disciplina ou área de formação: até 20 horas. 

 

12.3 As atividades de Extensão passíveis de inclusão no Grupo 3  

1.  Participação em palestras, simpósios, congressos, conferências, 

seminários com características afins, realizadas nas dependências da Faculdade, realizado 

e promovido pela Faculdade: até 10 (dez) horas por evento, desde que comprovada à 

presença; 

2.  Participação comprovada, mediante cópia de Certificado ou documento 

equivalente, em seminários, palestras, congressos, conferências, simpósios, oficinas, 

formação continuada, viagens de estudos e encontros concernentes à área de formação, 

cursos de atualização e similares: até 10 (dez) horas por evento, desde que comprovada à 

presença; 

4. Trabalho realizado por convocação da Justiça Eleitoral: 10 (dez) horas por 

dia de trabalho; 

5. Atividade profissional na área de Formação do curso ou afim, com 

autorização prévia do Coordenador do curso: até 40 (quarenta) horas por ano, 

devidamente comprovado; 
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6. Participação em atividade cultural, em curso de teatro, música, dança, 

cinema, apresentações, encenações e outras modalidades artísticas: até 08 (oito) horas por 

atividade e no máximo 30 (trinta) horas no ano, devidamente comprovadas, com 

autorização prévia do Coordenador. 

 

12.4 As atividades de Prestação de Serviços passíveis de inclusão no Grupo  

1. Trabalho fora das dependências da Faculdade, como a prestação de serviço 

à comunidade, tais como: esclarecimentos assistenciais ou de ordem administrativa, em 

escolas públicas e privadas, clubes, associações e outros, devidamente aprovado e 

organizado para tanto: 10 (dez) horas por evento, devidamente comprovado; 

2.  Participação em atividades esportivas oficiais, municipais, estaduais e 

nacionais, representando a Faculdade e com anuência prévia do Coordenador do curso: 

até 20 (vinte) horas, oficialmente comprovado. 

3.  Doação de sangue: até 40 (quarenta) horas por ano, sendo 10 (dez) horas 

por legado.  

4.  Doações: 

I. Leite: até 20 (trinta) horas (sendo 0,25 h hora por litro longa vida ou em pacote 

proporcional ao rendimento de 1 litro); 

I.II Roupas, Gêneros Alimentícios, Material de Higiene, Livros, Brinquedos e 

outras doações: até 20 (trinta) horas, (sendo 0,1 h hora por produto doado); 

I.III Observação: As atividades de doações só terão validade quando instituídos 

pelo Coordenador do curso, em períodos pré-determinados e antecipadamente 

divulgados. 

 

12.5 Atividades Complementares Inovadoras 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop compreende como atividade complementar 

inovadora, o Projeto de Pesquisa que for apresentado à coordenação do curso como 

iniciativa do discente. 

O Projeto deverá conter: 

-Título; 

-Introdução; 

-Objetivo; 

-Metodologia; 

-Breve Revisão Bibliográfica; e 
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-Cronograma de desenvolvimento; 

O tema deverá trazer de forma contextualizada, algum problema de caráter sócio 

cultural, ambiental ou outro aspecto que pretenda investigar sua inter-relação com a 

sociedade e esteja relacionado com o curso. 

Caso seja aprovado pela Coordenação de Curso, o discente poderá desenvolver o 

projeto dentro da Instituição, através de auxílio de um Orientador, previamente nomeado. 

Quando finalizado, participará de uma banca para avaliação e se a nota obtida for superior 

a 7,5, o mesmo receberá certificado de horas referente às Atividades Complementares 

Inovadoras e fica isento de executar as atividades complementares citadas nos itens 

anteriores. 

 

12.6 Solicitação de Comprovação 

O aluno que decidir certificar-se quanto ao aproveitamento de atividades 

complementares em outra Instituição de Ensino Superior, antes de sua ocorrência, deverá 

fazê-lo com até 5 dias de antecedência, junto à Secretaria Acadêmica da Faculdade. 

O aluno deverá requerer o aproveitamento de suas atividades complementares, até 

30 dias após sua ocorrência, encaminhando à Secretaria Acadêmica, o original e uma 

cópia do documento que comprove sua efetiva participação, juntamente com Documento 

para Validação das Atividades Complementares por meio do qual solicitará deferimento 

à Coordenação de curso. 

 

12.7 Da Coordenação e suas atribuições 

As Atividades Complementares serão planejadas e supervisionadas pela 

Coordenação de curso e submetidas à apreciação do Diretor Acadêmico da Faculdade. 

Cabe ao Coordenador de Curso as seguintes atribuições: 

I – Elaborar o calendário de atividades complementares em conjunto com os 

professores dos cursos de forma coordenada e considerando princípios pedagógicos; 

II – Aprovar e autorizar o plano de atividades complementares de cada aluno 

quando este o requerer antecipadamente; 

III – avaliar, dar seu parecer e encaminhar o requerimento de Atividades 

Complementares à Secretaria Acadêmica quando requerido pelo aluno após a realização 

da atividade; 
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IV – Cabe à Secretaria Acadêmica informar ao aluno sobre o parecer do 

Coordenador em qualquer das situações que trata os incisos II e III; e, registrar as 

atividades que tiveram parecer favorável. 

É de exclusiva competência do Coordenador do curso a autorização e o 

reconhecimento da exatidão de atividades complementares de cada aluno, de acordo com 

o tipo e limites fixados. 

O Coordenador do curso poderá baixar normas complementares para cada tipo de 

atividade, especificando a exigência de certificados de frequência e participação, notas 

obtidas, carga horária cumprida, relatório de desempenho, relatórios individuais 

circunstanciados e avaliados e outros instrumentos para evitar abusos e fraudes. 

As atividades complementares não relacionadas neste PPC também poderão ser 

solicitadas para aproveitamento, desde que previamente aprovadas pela Coordenação de 

Curso. 

 As Atividades Complementares realizadas em outra IES, devidamente 

comprovada, em razão da transferência de curso ou de IES, serão apreciadas e deferidas 

pela Coordenação de Curso. 

A falta injustificada do aluno devidamente inscrito em evento reconhecido pelo 

(a) Coordenador do curso, como atividade complementar, poderá implicar na suspensão 

das atividades, pelo prazo de trinta dias. Na reincidência, o prazo poderá ser duplicado. 

 

 

13. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado, presente no Projeto Pedagógico do Curso Bacharel em 

Nutrição da Faculdade de Tecnologia de Sinop constitui-se em uma atividade acadêmica 

de treinamento e qualificação profissional, de caráter integrador, que visa complementar 

o ensino teórico-prático, recebido no curso acadêmico, com caráter de disciplina 

obrigatória para a integralização da carga horária total exigida. Sua carga horária como 

crédito para a integralização curricular é de 756 horas. Todas as informações relacionadas 

aos estágio podem ser verificadas no Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso. 
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13.1 Dos Objetivos e Desenvolvimento do Estágio 

O estudante poderá realizar o Estágio Supervisionado após cumprir os pré-

requisitos mínimos e formalizar a documentação necessária para início da atividade, 

sendo de responsabilidade do discente o cumprimento dessas exigências. 

Entende-se por estágio curricular supervisionado, qualquer atividade que propicie 

ao aluno adquirir experiência profissional específica e que contribua, de forma eficaz, 

para a sua absorção pelo mercado de trabalho. Enquadram-se neste tipo de atividade as 

experiências de convivência em ambiente de trabalho, o cumprimento de tarefas com 

prazos estabelecidos, o trabalho em ambiente hierarquizado e com componentes 

cooperativos ou corporativistas. 

A carga horária do estágio carga horária do estágio curricular deverá ser 

distribuída equitativamente em pelo menos três áreas de atuação:  

 Nutrição clínica; 

 Nutrição social; e  

 Nutrição em unidades de alimentação e nutrição. 

 Estas atividades devem ser eminentemente práticas e sua carga horária teórica 

não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio. 

 O objetivo é proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 

acadêmicos em situações da prática profissional clássica, possibilitando-lhe o exercício 

de atitudes em situações vivenciadas e a aquisição de uma visão crítica de sua área de 

atuação profissional. 

 

13.2 Das Condições 

A disciplina Estágio Supervisionado terá carga horária mínima de 756 horas. O 

Estágio Supervisionado poderá ser desenvolvido em empresas públicas, privadas, na 

Faculdade de Tecnologia de Sinop ou em outras instituições de ensino, pesquisa e 

extensão, ou junto a profissionais liberais habilitados que desenvolvam atividades 

relacionadas ao campo de atuação do curso, e credenciadas, conforme a Resolução CNE/ 

CES n° 5, que institui as Diretrizes Curriculares nacionais do Curso de Graduação em 

Nutrição. 
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13.3 Dos Requisitos para Realização do Estágio 

Somente após o cumprimento de no mínimo 50% da carga horária do curso o 

estudante será autorizado pelo Colegiado do Curso a realizar o estágio supervisionado 

obrigatório. 

 O Coordenador poderá autorizar o estágio supervisionado antes do cumprimento 

da carga horária mínima, a pedido do orientador e do candidato, se tratar de estágio de 

alto interesse para o Departamento ou se representar oportunidade singular. 

A autorização deverá ser submetida à aprovação do Colegiado de Curso de 

Graduação do curso especificado nesse PPC. 

 

13.4 Dos Direitos do Orientado 

 Escolher a área de estágio dentro do campo de atuação do e o nome do seu 

orientador; 

 Estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer durante o  

estágio. 

 

13.5 Dos Deveres do Orientado 

 Conhecer e cumprir as normas do Estágio Supervisionado: 

 Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos 

utilizados; 

 Respeitar a hierarquia da Universidade e dos locais de estágio, obedecendo 

a determinações de serviço e normas locais; 

 Manter elevado o padrão de comportamento e de relações humanas, 

condizentes com as atividades a serem desenvolvidas; 

 Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades 

desenvolvidas; 

 Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentação de uso exclusivo 

das empresas e instituições, bem como dos aspectos do exercício profissional que assim 

forem exigidos. 

 Comunicar ao Colegiado do Curso quaisquer irregularidades ocorridas 

durante e após a realização do estágio, dentro dos princípios éticos da profissão, visando 

seu aperfeiçoamento. 
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13.6 Da Orientação 

O orientador do Estágio Supervisionado sugerido pelo aluno deve ser docente ou 

da Faculdade de Tecnologia de Sinop com formação em curso superior e com 

conhecimento na área de estágio.   

 

13.7 Da Avaliação 

O estudante será avaliado no Estágio Supervisionado por uma ficha de avaliação 

do supervisor de estágio e pelo relatório final de estágio. 

O Relatório final de estágio deverá ser entregue juntamente com o formulário de 

avaliação do estágio assinado pelo supervisor de estágio na empresa ou instituição onde 

foi realizado o estágio. 

 O conceito do Estágio Supervisionado deverá ser atribuído segundo os seguintes 

critérios: 

a) O coordenador do estágio supervisionado deverá atribuir nota de 0 a 10 para o 

relatório entregue, baseado no plano de estágio. 

b) O coordenador de estágio deverá atribuir uma nota de 0 a 10 para o desempenho 

do estagiário, baseado na avaliação do supervisor na empresa. 

A Nota final deverá ser feita a partir da soma das duas notas e dividida por 2. Nos 

casos em que o estudante não atingir nota superior a 7,0 na avaliação do estágio, o 

estudante deverá se matricular novamente na atividade e realizar um novo estágio. 

 

 

14. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente obrigatório da 

estrutura curricular do Curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de 

Sinop, com sustentação legal, a ser cumprido pelo graduando. 

O desenvolvimento do TCC corresponderá a uma carga horária de 80 horas. Sua 

realização tem como objetivos reunir em uma atividade acadêmica de final de curso, 

conhecimentos adquiridos na graduação e organizados, aprofundados e sistematizados 

pelo graduando num trabalho prático de pesquisa experimental, estudo de casos ou ainda 

revisão de literatura sobre um tema preferencialmente inédito, pertinentes a uma das áreas 

de conhecimento e/ou linhas de pesquisas dos cursos. Será avaliada a capacidade criadora 

e de pesquisa do graduando, quanto à organização, metodologia, conhecimento de 
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técnicas e materiais, domínio das formas de investigação bibliográfica, bem como clareza 

e coerência na redação final.  

O TCC deverá ser desenvolvido sob orientação de um docente do curso, e o tema 

deverá ser relacionado à área do curso. O TCC será apresentado de forma escrita e oral, 

sendo que para isso o aluno deverá apresentar os resultados obtidos no seu trabalho. 

Compete ao professor orientador auxiliar o graduando na escolha do tema, na elaboração 

do Plano de Trabalho, no desenvolvimento da metodologia e na revisão da redação do 

trabalho.  

O discente só apresentará o seminário no período estabelecido no calendário 

acadêmico. 

A avaliação será feita por uma banca examinadora composta pelo professor 

orientador, por outro professor do curso e de um terceiro membro que poderá ser também 

da área acadêmica ou profissional de reconhecida experiência. 

Para a avaliação do TCC, deverão ser considerados os seguintes critérios: 

relevância do assunto para a área selecionada, abordagem criativa do tema, precisão na 

execução da pesquisa e redação, adequação aos questionamentos da banca examinadora 

e desempenho na apresentação final. A avaliação levará em consideração as várias 

atividades realizadas pelo graduando, como apresentação do Plano do TCC, 

desenvolvimento das atividades previstas, redação de um trabalho final e sua 

apresentação oral. Após a aprovação o aluno deverá encaminhar cópia digital do trabalho 

para a Secretária Acadêmica para que seja providenciada a inserção no repositório 

institucional de acesso aberto para todo comunidade através do site: 

www.faculdadefastech.com . 

As Normas para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso estão 

disponibilizadas no Portal do Aluno, assim como, todas as outras informações que 

venham ser relevantes para a sua produção. 

 

 

15. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos discentes ocorre por meio 

de distintas metodologias, dentre as quais as mais comuns são:   

 Realização de provas teórico-práticas; 

 Confecção de Relatórios técnicos de experiências práticas; 

http://www.faculdadefastech.com/
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 Visitas técnicas; 

 Participação em discussões e estudos dirigidos; 

 Apresentação de Seminários.  

    Estudos de caso que envolvam problemáticas da região. 

Cada disciplina terá, no final do período letivo (semestre), uma única nota, 

resultado da soma das notas obtidas ao longo do semestre. A quantidade de avaliações 

realizadas no período letivo ficará a critério do docente responsável pela disciplina, de 

acordo com o seu plano de ensino, previamente aprovado pelo Colegiado de Curso. O 

plano de ensino deverá apresentar atividades formativas, que devem contemplar a 

articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu caráter interdisciplinar, 

em relação às diversas áreas do conhecimento, e atividades somativas que deverão ocorrer 

ao final de cada semestre com a finalidade de avaliar o que o docente efetivamente 

aprendeu, visando a atribuição de notas. 

 A nota final será a soma de todas as notas, dividida pelo número de atividades 

correspondentes, dando origem a uma única nota final.  

O aluno deverá ter livre acesso ao instrumento e ao resultado de suas avaliações. 

O plano de ensino de cada disciplina deverá prever a realização de exame final, cujos 

resultados deverão ser apresentados aos alunos, pelos professores.  

As notas, tanto das atividades de avaliação, como finais, serão expressas em uma 

escala de 0 (zero) a 10 (dez). A ausência às atividades de avaliação previstas implicará 

em nota zero, salvos os casos previstos em Lei, que conferem a realização de segunda 

chamada.  

Será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária total da disciplina e encontrar-se em uma das 

seguintes condições: 

 Aprovação direta - ter nota final igual ou superior a 7,0 (sete), no final de 

cada semestre letivo. 

MF = (N + N1) / 2  ≥ 7 o aluno é aprovado; 

              < 7 o aluno vai à exame final. 

MF é a média final; 

N é a nota da prova com questões objetivas/descritivas; 

N1 são as demais avaliações determinadas pelo docente. 
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 Aprovação com exame final - ter aproveitamento igual ou superior a 5,0 

(cinco), resultante da média entre esta nota e a média das demais avaliações. 

ME = (MF + NE) / 2 ≥ 5 o aluno é aprovado; 

              < 5 o aluno é reprovado. 

ME é a média final obtida através da média entre a média final e a nota do exame; 

MF é a média final; 

NE é a nota do exame. 

Alunos que forem aprovados por nota (MF ≥ 7) e não tiverem atingido 75% de 

frequência serão reprovados por frequência (RF).  

Apenas alunos com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), 

que não atingiram a nota final 7,0, terão direito à aprovação com exame final.  

O aluno poderá solicitar revisão do conceito final que lhe for atribuído, até setenta 

e duas horas úteis após a publicação do mesmo pelo departamento correspondente, através 

de requerimento fundamentado. 

 

 

16. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O ambiente de desenvolvimento institucional deve ser pautado pela sinergia entre 

as diversas áreas organizacionais. Para alcançar o alinhamento de esforços, é necessário 

compartilhar das mesmas diretrizes e visões de futuro. A Faculdade deve desenvolver 

novos modelos de trabalho entre as áreas de atuação e as áreas administrativas, 

caminhando para uma maior institucionalização e integração das suas atividades e 

serviços. 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop adota uma política participativa, 

democrática, voltada à conduta ética e moral. A regulamentação quanto a função e 

funcionamento da gestão acadêmica e administrativa, do organograma e dos órgãos 

deliberativos, estão destacados no Regimento Interno. 

Paralelo ao seu Regimento, adota-se uma política voltada à profissionalização de 

seu corpo diretivo, corpo docente e corpo técnico-administrativo, ministrando cursos de 

atualização, capacitação e treinamento. 

De acordo com o Regimento da Faculdade, a gestão fica sob a responsabilidade 

dos seguintes órgãos:  

 Direção Geral; 
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 Conselho Superior; 

 Direção Executiva; 

 Direção Acadêmica. 

 

Os cursos, ficam submetidos à gestão pelos seguintes órgãos: 

 Coordenação do Curso; 

 Núcleo Docente estruturante; 

 Colegiado do Curso. 

 

 

 

16.1 Conselho Superior 

O Conselho Superior é o órgão estratégico, determinante para o estabelecimento 

das linhas de pensamento e tendências a serem adotadas para o assessoramento do ensino, 

extensão e atividades acadêmicas. Sendo constituído por: 

a. Um representante da Mantenedora; 

b. Um representante do corpo Diretivo; 

c. Um representante do corpo Docente; 

d. Um representante do corpo técnico-administrativo; 

Compete ao Conselho Superior: 

1. Avaliar e aconselhar sobre a melhoria continua do projeto pedagógico 

institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 

2. Avaliar, aconselhar e emitir parecer sobre a criação, organização e 

extinção de cursos de graduação e extensão; 
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3. Avaliar e aconselhar, buscando sempre a melhoria, os currículos dos 

cursos e programas, observadas as diretrizes gerais do MEC, as análises e sugestões do 

NDE e do Colegiado de Curso, assim como os relatórios correspondentes elaborados pela 

CPA; 

4. Avaliar e aconselhar o funcionamento dos cursos de graduação e de 

extensão; 

5. Avaliar e aconselhar toda matéria didático-científica, buscando sempre a 

melhoria da qualidade do ensino e da extensão; 

6. Avaliar e aconselhar, buscando sempre a melhoria, o estabelecimento de 

normas para o ingresso, promoção, aplicação de penalidades, premiação, suspensão ou 

dispensa de professor; 

7. Avaliar e aconselhar, buscando sempre a melhoria, o desenvolvimento de 

estágios supervisionados, trabalhos monográficos de graduação e atividades 

complementares; 

8. Avaliar e aconselhar o cumprimento do que está previsto no Projeto 

Pedagógico Institucional e no Programa de Avaliação Institucional da Faculdade. 

9. Avaliar e aconselhar a confecção do calendário acadêmico semestral 

elaborado sob a supervisão do diretor acadêmico; 

10. Avaliar e aconselhar a realização do processo seletivo para os cursos de 

graduação; 

11. Avaliar e aconselhar, buscando sempre a melhoria, a fixação de normas, 

complementares ao regimento. Relativas ao ingresso de alunos, desenvolvimento, 

diplomação, transferência, trancamento de matrícula, matrícula de graduados, avaliação 

de desempenho para o ensino de graduação e extensão; 

12. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas no regimento ou 

emitir parecer nos assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor da Unidade; 

13. Avaliar e aconselhar, caso necessário, a reforma e melhoria do regimento 

interno, em consonância com as normas gerais atinentes. 

14. Avaliar e aconselhar sobre a ampliação ou diminuição do número de vagas 

oferecidas. 

 

16.2 Direção Geral 

Ao Diretor Geral compete:  

1. Administrar a Universidade e representa-la em juízo ou fora dele; 
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2. Zelar pela fiel execução do Regulamento da Faculdade; 

3. Convocar e presidir o Conselho Universitário; 

4. Acompanhar o orçamento da Faculdade e as transposições orçamentárias; 

5. Aprovar aberturas de créditos e possíveis investimentos; 

6. Nomear cargos de direção, coordenação e secretariado; 

7. Estabelecer e fazer cessar as relações jurídicas de emprego pessoal docente 

e não-docente da Faculdade; 

8. Exercer o poder disciplinar; 

9. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho e de suas comissões; 

 

16.3 Direção Executiva 

A direção operacional da Faculdade de Tecnologia de Sinop será exercida pela 

Direção Executiva, órgão de gestão de todas as atividades da Faculdade. 

São atribuições do Diretor Executivo: 

1. Acompanhar o orçamento da Faculdade e as transposições orçamentárias 

2. Representar a Faculdade em eventos oficiais, sempre que necessário; 

3. Captar e reter talentos, promovendo o reconhecimento do capital 

intelectual da IES; 

4. Acompanhar o orçamento da Faculdade e as transposições orçamentárias 

5. Assegurar que os objetivos e metas acadêmicas e orçamentárias sejam 

atingidas; 

6. Propor a criação de cursos de graduação, pós-graduação e extensão; 

7. Elaborar o Planejamento Estratégico da Faculdade; 

8. Elaborar, aplicar e controlar o orçamento da instituição; 

9. Exercer quaisquer outras atribuições conferidas pela Direção Geral. 

 

16.4 Direção Acadêmica 

São atribuições do Diretor Acadêmico: 

1. Acompanhar, gerenciar e manter padronizados os projetos pedagógicos 

dos cursos de sua unidade, em conformidade com os princípios institucionais; 

2. Buscar melhorias metodológicas de aprendizagem em todas as áreas de 

Ensino. 

3. Ser responsável pelo parecer, homologação e divulgação da oferta dos 

Estudos Dirigidos; 
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4. Ser responsável pelo acompanhamento do portal universitário no que se 

referir às questões acadêmicas; 

5. Ser corresponsável pelo estímulo e controle da frequência dos docentes e 

discentes; 

6. Fazer cumprir os procedimentos de avaliação da aprendizagem previstos 

no PPI; 

7. Dar apoio às ações de avaliação institucional; 

8. Ser corresponsável pelo estímulo para o bom desempenho dos discentes 

no ENADE e nas demais avaliações; 

9. Acompanhar as comissões de avaliação do MEC in loco, oferecendo o 

suporte necessário para esclarecer questões acadêmicas, sob sua gestão; 

10. Ser responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios, 

equipamentos dos cursos e toda infraestrutura ligada ao ensino. 

11.  Emitir normas complementares de acordo com o que dispuser o Conselho 

Superior Acadêmico; 

12. Emitir guias de transferências, históricos escolares, certidões de estudos e 

de disciplinas ou de outros registros acadêmicos, assinando conjuntamente com o 

Secretário Acadêmico; 

13. Encaminhar, mediante pronunciamento circunstanciado, ao Conselho 

Superior Acadêmico o planejamento do Colegiado de Curso e seus respectivos relatórios; 

14. Homologar os pareceres aprovados pelos Colegiados de Cursos; 

15. Baixar atos decorrentes de processos relacionados com a vida acadêmica, 

observadas as prescrições deste Regimento; 

16. Exercer outras atividades inerentes à sua área. 

 

16.5  Coordenação de curso 

A Coordenação de Curso é órgão técnico da administração, responsável pelo 

regular funcionamento do Colegiado de Curso e de todas as atividades acadêmicas e 

finalísticas constantes do Projeto Pedagógico respectivo. O Coordenador de Curso é 

responsável pelo sucesso de seu curso, devendo atuar como um gestor eficaz, crítico, 

reflexivo, flexível e proativo, estimulando o bom desempenho docente de seus 

professores e o bom desempenho acadêmico de seus alunos. 

A gestão do curso é guiada pelo plano de gestão elaborado pela direção acadêmica 

em conjunto com a coordenação do cursos. 
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São atribuições do Coordenador de Curso: 

1. Integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso, com direito a voz e 

voto; 

2. Elaborar em conjunto com os professores o planejamento de cada período 

letivo do Colegiado de Curso e o relatório das atividades do período anterior, para 

aprovação e encaminhamento ao Conselho Superior Acadêmico, através do Diretor 

Acadêmico; 

3. Supervisionar as atividades do curso, zelando pela sua viabilidade 

econômica e pela garantia do padrão de qualidade avaliada de acordo com os parâmetros 

oficiais e na forma do Plano de Avaliação Institucional aprovado pelo Conselho Superior 

Acadêmico; 

4. Indicar ao Diretor Acadêmico professores que possam compor Comissões 

Especiais ou Bancas Examinadoras Especiais, sobretudo quando requeridas por alunos de 

extraordinário aproveitamento, para efeito de redução de duração de curso ou para a 

validação de estudos e atividades curriculares; 

5. Supervisionar o processo ensino/aprendizagem do curso, assegurando a 

efetiva e integral execução dos planos e programas de ensino propostos pelos professores 

antes do período letivo e aprovados pelo Colegiado; 

6. Submeter ao Colegiado de Curso eventuais reprogramações de planos de 

ensino propostas pelos professores para adequá-los ao crescente nível de desempenho dos 

alunos; 

7. Exercer permanente contato com os alunos e professores para o integral 

objetivo do curso e da educação superior; 

8. Participar de Comissões de Avaliação Institucional, implementando 

medidas que aprimorem o desempenho acadêmico dos alunos; 

9. Desenvolver ações conjuntas com os professores do Colegiado para o 

desenvolvimento de todos os alunos em projetos de iniciação científica, de monitoria, de 

prática extensionista e de projetos de desenvolvimento tecnológico; 

10. Promover a interdisciplinaridade de estudos, como mecanismo otimizador 

do rendimento interno e do desempenho do aluno; 

11. Coordenar, no âmbito do Colegiado de Curso, o projeto de 

acompanhamento profissional de egressos, para a gradual e tempestiva adequação dos 

cursos às necessidades emergentes; 
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12. Cumprir e fazer cumprir as normas relacionadas com o ensino superior, as 

disposições deste Regimento, as recomendações do Conselho Superior Acadêmico, as 

Diretrizes da Diretoria Acadêmica e do respectivo Colegiado; 

13. Encaminhar à Secretaria Acadêmica o eventual mapa de complementação 

de carga horária docente por disciplina, como condição de encerramento do período 

letivo; 

14. Resolver ou submeter ao Colegiado de Curso a aprovação de processos de 

segunda chamada observadas as exigências regimentais; 

15. Encaminhar ao Secretário Acadêmico os pareceres aprovados sobre 

aproveitamento de estudos, dispensa de disciplina, equivalência de disciplina, 

complementação de estudos, validação de estudos e atividades para sua contabilização 

curricular; bem como sobre abono de faltas para alunos, especialmente os reservistas ou 

militares desde que amparados pela Lei n° 715/79; 

16. Submeter ao Colegiado de Curso processos disciplinares envolvendo 

alunos entre si ou alunos e professores, emitindo os atos na forma da deliberação 

Colegiada, tomada por maioria simples dos membros; 

17. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos, informando ao Diretor Acadêmico as situações que impliquem 

em desligamento do quadro discente ou docente, conforme o caso; 

18. Submeter a proposta de processo seletivo a ser encaminhada pelo Diretor 

Acadêmico ao Conselho Superior Acadêmico para o provimento de vagas residuais nos 

cursos, através de transferências facultativas e de matrículas especiais de portadores de 

diplomas de curso superior; 

19. Exercer o poder disciplinar, no âmbito do curso, representando ao Diretor 

Acadêmico quando da necessidade de instauração de processo disciplinar; 

20. Exercer outras atribuições inerentes à própria natureza do cargo em razão 

de regular e qualitativo funcionamento do curso, e aquelas previstas no presente 

Regimento. 

       O Coordenador do Curso é inicialmente contratada em regime de tempo 

integral, com 30 horas de atividades semanais, estando prevista carga horária para 

coordenação, administração e condução do curso.  

  Buscando a melhoria contínua, o Coordenador de cada curso deverá 

apresentar à Direção Acadêmica um plano de trabalho que direcione suas ações durante 

o seu mandato. 
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16.6  Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos da Faculdade de Tecnologia de 

Sinop é o órgão consultivo do curso e constitui-se de grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

1. Contribuir para a consolidação, padronização e melhoria do Projeto 

Pedagógico do Curso; 

2. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades acadêmicas de ensino-aprendizagem do curso; 

3. Utilizar periodicamente as informações do Portal Universitário; 

4. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares do curso, adequando 

o perfil do egresso às novas demandas do mercado de trabalho; 

5. Zelar pelo cumprimento dos regimentos e regulamentos do curso. 

6. Realizar estudos e atualização periódica para promover melhorias no PPC; 

O Núcleo Docente Estruturante está constituído de: 

1. Coordenador do Curso, como seu presidente; 

2. No mínimo 4 professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

Compete ao presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

1. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de 

qualidade; 

2. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

3. Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

4. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

5. Coordenar a integração com os demais colegiados e setores da instituição. 

O Núcleo reúne-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus 

membros titulares. 

É prevista a renovação parcial dos integrantes do NDE, buscando garantir a 

permanência de pelo menos 50% de seus membros em cada ciclo avaliativo do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), de modo a garantir a 

continuidade do processo de acompanhamento do curso. 
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O núcleo docente estruturante (NDE) é composto obedecendo ao mínimo de 30% 

de professores da IES com regime de trabalho parcial ou integral. 

 

16.7  Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso é órgão de administração acadêmica da Faculdade 

constituído por ato do Conselho Superior Acadêmico, abrangendo os professores em 

regular exercício, em caráter permanente, além de um representante discente indicado 

pelos alunos do referido curso. 

A composição do Colegiado da Faculdade é definida por seu regimento próprio, 

sendo constituído por: 

 Um presidente (Coordenador do Curso); 

 2 Representantes do Corpo Docente 

 1 Representante discente eleito pelo corpo discente do curso; e 

 1 Representante do corpo diretivo. 

Ao Colegiado da Faculdade compete: 

 Promover a articulação e integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidas na faculdade;  

 Emitir parecer sobre os regulamentos relativos a estágios, laboratórios, 

clínicas, e assemelhados, regime de monitoria e do trabalho de conclusão de curso, para 

posterior aprovação da instância correspondente; 

 Emitir parecer sobre os projetos de extensão universitária e de pesquisas 

da Faculdade; 

 Recomendar as saídas de professores e pessoal técnico-administrativo para 

cumprimento de projetos de qualificação, tanto para as ofertas internas de curso ou em 

outras instituições nacionais ou estrangeiras; 

 Apreciar, ao fim do exercício, o relatório anual apresentado pelo Diretor 

da Faculdade, bem como os programas relativos a cada curso; 

 Colaborar com a Diretoria e demais órgãos acadêmicos em tudo que 

interessar à Faculdade;  

 Promover a coordenação das atividades da Faculdade, a fim de assegurar 

a interdisciplinaridade;  

 Propor à Mantenedora a criação, incorporação, suspensão e fechamento de 

cursos e habilitações de graduação, programas e projetos; 
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 Opinar sobre as propostas de alteração dos currículos, tendo em vista 

assegurar a necessária compatibilização dos mesmos, com base nos objetivos de cada 

curso;  

 Aprovar os programas e ementas das disciplinas que integram o(s) curso(s) 

da Faculdade;  

 Decidir, no âmbito de sua competência, recursos em matérias disciplinar e 

acadêmica, manifestados pelo corpo docente;  

 Decidir, no âmbito de sua competência, recursos em matérias disciplinar e 

acadêmica, manifestados pelo corpo discente;  

 Construir comissões para assuntos que lhes são próprios; 

 Propor à consideração dos órgãos da administração superior da Faculdade, 

a concessão de prêmios e títulos honoríficos para colaboradores ou destaques da 

comunidade, apresentando justificativa da propositura; 

 Exercer outras competências, explícita ou implicitamente contidas em lei, 

no Estatuto, no regimento Geral ou demais determinações previstas em Lei.  

  O Colegiado da Faculdade poderá deliberar sobre normas especificas, 

necessárias ao bom andamento das atividades acadêmicas, devendo submetê-las, sendo o 

caso, à instancia acadêmica superior. 

 

 

17. CORPO DOCENTE  

 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop possui professores que são responsáveis pela 

elaboração de todo conteúdo disponibilizado aos alunos. As principais atribuições dos 

professores são: 

• Ministrar a (s) disciplina (s) sob sua responsabilidade, garantindo a 

execução do conteúdo programático na sua totalidade; 

• Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

• Elaborar, para cada semestre letivo, os planos de ensino de sua disciplina 

submetê-los à Coordenação de Cursos e apresentá-los aos discentes no início do 

semestre/ano letivo; 

• Responder pela ordem nas salas de aula; 
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• Responder pelo uso do material confiado a sua guarda ou responsabilidade 

e pela sua conservação; 

• Cumprir e fazer cumprir as disposições referentes à verificação da 

aprendizagem dos alunos; 

• Apoio pedagógico e orientação acadêmica aos discentes, no que diz 

respeito à sua vida escolar e à sua aprendizagem; 

• Fornecer ao órgão competente as notas correspondentes aos trabalhos, 

provas e exames, dentro dos prazos fixados pela IES; 

• Comparecer às reuniões designadas pela IES; 

• Participar de congressos, seminários, encontros, palestras e atividades 

didáticas, promovidas pela IES, no período que coincide com seu horário de trabalho, 

quando dessas atividades participarem suas respectivas turmas de alunos; 

• Propor, elaborar e participar de programas, projetos e atividades de 

pesquisa e extensão, quando e na medida em que lhe for solicitado; 

• Propor ao departamento medidas para assegurar a eficiência e eficácia do 

ensino, de pesquisa e extensão e da administração acadêmica; 

• Participar de comissões, reuniões e atividades para as quais for convocado 

ou eleito; 

• Apresentar, dentro dos prazos previstos, relatórios de suas atividades; 

• Em caso de eventuais ausências, comunicar, justificar e ajustar a 

substituição por outro docente, junto à Coordenação; 

• As eventuais substituições deverão ser feitas somente por outro docente, 

ligado a Instituição; 

• Disponibilizar o currículo e respectiva documentação, no ato da 

contratação, mantendo-o atualizado; e 

• Manter espírito de cooperação e solidariedade entre o colegas, alunos e 

membros do corpo técnico-administrativo da IES. 

Atualmente o corpo docente foi selecionado para atender os primeiros 4 

semestres do curso e é formado por 10 professores conforme demonstra tabela a seguir: 

 

Dra. Juliana Nicolau 

Msc. Tanandra Bernieri 

Msc. Andressa Lucas 

Msc. Lauren Menegon 
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Msc. Lucinéia Albieiro 

Msc. Priscila Pelegrini 

Msc. Thiago Zorzeto 

Esp. Fabrícia Caroline de Souza Grings 

Esp. Rubhia Leal Pedrotti 

Esp. Francieli Cristina Petri 

Esp. Gisele Manfrin 

 

17.1  Experiência profissional do corpo docente e regime de trabalho 

 O quadro docente é composto de professores com titulação e regime de trabalho 

compatível para que o ensino possa atender ao projeto pedagógico do curso de forma 

eficaz e com qualidade acadêmica. 

Os professores são contratados pela Mantenedora segundo o regime das leis 

trabalhistas e possibilita o atendimento integral da demanda em relação à docência, aos 

atendimentos aos alunos, a participação em colegiados, o planejamento didático, a 

preparação e a correção das avaliações. Tais atribuições são registradas, considerando a 

carga horária por atividade/docente. O regime de trabalho pode ser TI – Tempo Integral, 

TP – Tempo Parcial e Horista.  

Cabe salientar que todos os docentes contratados possuem formação e titulação 

adequada para fornecer apoio e suporte aos alunos no desenvolvimento do curso, sendo 

que todos possuem pós-graduação em áreas correlatas às disciplinas que irão ministrar e 

experiência no exercício da docência. 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop acredita ainda que a experiência profissional 

docente é um grande diferencial já que a competência é um saber agir responsável que 

inclui saber mobilizar, integrar e transmitir conhecimentos, recursos e habilidades, em 

certo contexto profissional e pode contribuir para a formação do egresso com o perfil 

específico definido no PPC, observando as particularidades e especificidades e o mercado 

de trabalho. 

As comprovações dos títulos dos docentes e experiência profissional ficam 

armazenadas em pastas individuais e arquivadas na secretaria acadêmica. 
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18 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop busca a formação qualitativa dos discentes 

para que atuem em aspectos estratégicos para o desenvolvimento da região onde estão e 

de onde estarão inseridos. O exercício de seleção e formação do ser humano nesta 

instituição é feito com ética, responsabilidade social e ambiental. 

 

18.1 Formas de Ingresso 

O acesso aos cursos superiores ocorrerá por meio de processo seletivo, que se 

destina a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a classificá-los no limite das 

vagas oferecidas. São objetivos do processo seletivo: 

a. selecionar candidatos adequados ao perfil do aluno desejado;  

b. verificar o domínio do conhecimento normalmente adquirido nas diversas 

formas de educação em nível médio ou equivalente 

O processo seletivo avalia nas provas os conhecimentos inerentes à escolaridade 

regular de ensino médio, constituído de prova referente ao conjunto de conhecimentos 

que integram a base nacional comum do Ensino Médio, constituída de questões de 

múltipla escolha e uma redação, de caráter classificatório,  

O Processo seletivo da Faculdade é baseado na Igualdade de oportunidades, 

equidade, conclusão do ensino médio ou equivalente e processo seletivo de capacidades, 

em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A admissão aos cursos de graduação é aberta a todos aqueles que tenham 

concluído o Ensino Médio, sendo válido apenas para o período letivo a que se destina e 

tem por objetivo a avaliação da formação básica legal e a classificação dos candidatos, 

respeitada a quantidade de vagas ofertadas.  

As normas para inscrição no Processo Seletivo de Admissão são apresentadas em 

Edital, onde consta todas informações necessárias ao candidato, a saber:  

a. Cursos oferecidos e respectivas vagas; 

b. Prazo para inscrição, data e local da prova; 

c. Documentação necessária;  

d. Critérios de seleção e classificação;  

e. Forma e data de divulgação dos resultados; 

f. Demais informações necessárias.  
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Os resultados do processo seletivo são tornados públicos, contendo em sua 

divulgação a relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem 

como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para 

preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. 

As vagas oferecidas serão preenchidas pela ordem decrescente dos resultados 

obtidos no processo de seleção até o limite de vagas estabelecido e excluídos os 

candidatos que não obtiverem aproveitamento mínimo estabelecido em edital. 

Os candidatos aprovados têm acesso para a matrícula do curso pretendido, porém, 

o processo terá seus efeitos nulos se o candidato classificado deixar de requerê-la, assim 

como, até a data limite, deixar de apresentar a documentação completa. Caso as vagas 

disponibilizadas não forem preenchidas, as mesmas podem ser ocupadas por alunos 

provenientes de cursos idênticos e afins aos seus, ministrados por instituição nacional ou 

estrangeira reconhecida. 

 

18.1.1 Transferência e Aproveitamento de disciplinas 

Após o ingresso, fica garantido o direito de transferência do aluno regular em 

qualquer época e em qualquer período do curso, independente da inadimplência ou do 

trâmite de processo administrativo, respeitados os direitos de permanência e de 

movimentação do mesmo.  

Entende-se por aluno regular aquele que mantém incólume, sem desfazimento ou 

desligamento do vínculo decorrente da matrícula, atendendo os requisitos necessários 

para compor o quadro de discentes da Instituição. 

A política institucional também permite transferências internas entre os cursos 

afins e o aproveitamento de disciplinas cursadas dentro ou fora da Instituição, nos termos 

da legislação em vigor. 

Deverá ser concedida a transferência de discente regular em qualquer época do 

ano e independentemente de vaga, quando requerida em razão de comprovada remoção 

ou transferência ex ofício de servidor público federal, acarretando em mudança de 

residência para o novo estabelecimento ou para localidade próxima deste, conforme rege 

a Lei nº 9.536/97 e o Art. 49, parágrafo único da Lei nº 9.394/96. Da mesma forma é 

concedida ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na 

sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. 

O aproveitamento de estudos pode implicar a dispensa de cursar disciplinas do 

currículo, quando ocorrer semelhança de programa e equivalência ou identidade de valor 
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formativo em relação aos estudos programados, registrando-se na contabilidade 

acadêmica do discente a carga horária da disciplina integralmente, desde que os estudos 

realizados correspondam a pelo menos ¾ da disciplina curricular da Faculdade. 

Compete ao Coordenador de Curso, depois de analisadas as dispensas de 

disciplinas e o aproveitamento de estudos, informar ao Diretor Acadêmico para a 

aprovação e realocação da série ou semestre, conforme o caso em que o discente 

ingressante deva requerer matrícula e elaborar os planos de estudos, para efeito de 

adaptação, complementação e integralização curriculares. 

 

18.1.2 Trancamento e Cancelamento da Matrícula 

O Trancamento de Matrícula consiste na suspensão, temporária, requerida pelo 

discente, de todas as suas atividades acadêmicas de graduação, sem perda do vínculo 

regular com a Instituição e não será computado no tempo de integralização curricular, 

assim como não assegura ao discente o reingresso na matriz curricular que cursava, 

submetendo-o, sempre que necessário, a um processo de adaptação à matriz vigente por 

ocasião do retorno, observando o disposto no Art. 5º, incisos II e XV da CF/88 e Parecer 

CNE/CES nº 365/2003 e Lei nº 9.970/99. 

O discente não poderá ocupar cargo representativo na Instituição nem receber 

qualquer tipo de bolsa ou auxílio durante o período em que estiver com sua matrícula 

trancada. As informações do trancamento serão lançadas no histórico escolar no período 

correspondente. 

 O trancamento da matrícula ocorrerá de duas formas: 

a) Automática: por solicitação do discente, sem necessidade de apresentação 

de justificativa e documentação comprobatória, por até dois períodos letivos, 

consecutivos ou não, ter cursado na Instituição, como discente regular, pelo menos uma 

disciplina com aproveitamento e não estar sob condição imposta em processo de 

desligamento no período letivo do requerimento. Uma vez concedido o trancamento 

automático, não será permitida sua anulação e quando se estender por mais de um período 

letivo, será exigida a renovação semestral do pedido. 

b) Justificada: será concedido em caráter excepcional ao discente regular, 

desde que comprovada a solicitação e enquadradas nas seguintes condições: 

 Por motivo de saúde, próprio ou cônjuge, parente de 1º grau em linha reta 

ou 2º grau colateral, ocorrido durante o semestre do requerimento, mediante comprovação 

por atestado médico, laudo ou outro documento que comprove a situação do interessado. 
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 Para estudos no exterior, mediante comprovante de obtenção de bolsa de 

estudos ou de aceitação da instituição a que se destina; 

 Ausentar-se do país, em serviço público da união, dos estados ou dos 

municípios, durante todo o período de ausência; 

 Para incorporação ao serviço militar obrigatório, pelo prazo em que 

perdurar a obrigação militar;  

 Por motivo de atuação profissional, mediante declaração da empresa e 

comprovação de vínculo;  

 Gestante, durante o período previsto em lei, iniciado no semestre letivo 

que ocorrerá o oitavo mês de gravidez, ou de portador de afecção prevista em lei, desde 

que caracterizada a impossibilidade absoluta de aplicação de exercícios domiciliares, 

mediante apresentação de atestado médico;  

 Óbito de cônjuge, parente de 1º grau em linha reta ou de 2º grau colateral, 

ocorrido durante o semestre do requerimento. 

Para a solicitação do trancamento o discente deverá comparecer à Secretaria 

Escolar (ou representante legal devidamente autorizado), e apresentar a seguinte 

documentação: 

a) Trancamento automático: Documento de identidade, requerimento próprio 

disponibilizado eletronicamente ao discente ou fornecido pela Secretaria Escolar, 

devidamente preenchido e declaração de nada consta fornecida pela Biblioteca da 

Instituição. 

b) Trancamento justificado: Documento de identidade, requerimento próprio 

disponibilizado eletronicamente ao discente ou fornecido pela Secretaria Escolar, 

devidamente preenchido e declaração de nada consta fornecida pela Biblioteca da 

Instituição, além dos documentos comprobatórios que deram origem ao pedido. 

O cancelamento da matrícula implica o desligamento do discente do quadro 

discente da Faculdade, vedada a expedição de guia de transferência, fazendo, no entanto, 

jus a certidão dos estudos realizados. 

 

18.2  Programa de Apoio ao Discente 

Muitos alunos, apresentam dificuldades de acompanhar seus respectivos cursos 

por variadas razões, mesmo tendo sido aprovados em processos seletivos de graduação, 

o que leva a Faculdade a desenvolver programas de apoio financeiro via prova de bolsas 
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e desconto para as primeiras colocações no vestibular, e programas de apoio pedagógico, 

visando não apenas ao acesso, mas principalmente à permanência. 

 

18.2.1  Apoio Pedagógico 

 Orientação pedagógica e psicológica: condução da melhor forma para que 

conflitos sejam solucionados e apoio aluno para que as dificuldades que comprometam o 

aproveitamento dos cursos sejam superadas. 

 Orientação acadêmica:  baseada no desempenho do aluno, de forma a fornecer 

o apoio necessário 

 Planejar ações para orientar os alunos de forma a prepará-los para o mercado 

de trabalho 

 Estabelecer rotina de comunicação com os docentes e discentes, de forma a 

identificar os conflitos existentes e solucioná-los 

 Identificar desde o primeiro dia de apresentação dos candidatos aprovados, 

aqueles alunos portadores de deficiência, mesmo que temporária, adequando o ambiente 

e destacando funcionários qualificados para estabelecer uma rotina viável para aqueles 

que dependam desses cuidados. 

 Observação e cumprimento da Lei n 12.764/2012: Proteção dos Direitos da 

Pessoa com transtorno do Espectro Autista. 

 

18.2.2 Apoio Psicopedagógico 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop busca oferecer apoio psicopedagógico aos 

docentes com o intuito de orientá-los na constatação de problemas acadêmicos que 

possam vir a interferir no processo de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e 

profissional do aluno. Desta forma, para se conhecer as causas do problema, o aluno 

receberá atenção diferenciada através do encaminhamento para o setor psicológico que é 

disponibilizado pela IES. 

A orientação pedagógica irá propor trabalhar as dificuldades de aprendizagem e a 

diversidade de fatores que contribuem para tal, podendo ser de origem orgânica, 

cognitiva, emocional, social ou pedagógica. Através deste processo realizar-se-á junto ao 

indivíduo uma coleta de informações utilizando-se de técnicas específicas. Estas 

informações proporcionarão o entendimento das reais causas que interferem no processo 

de ensino-aprendizagem. Com as reuniões junto aos docentes é realizado um 
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levantamento dos temas de interesse para a organização de grupos de estudos e eventos, 

visando à construção de uma nova relação entre alunos, diretoria, coordenação, professor 

e colaboradores de maneira geral.  

Demais informações podem ser adquiridas através do Regulamento do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico. 

 

18.2.3 Apoio financeiro 

A Faculdades executará os seguintes apoios financeiros: 

 BOLSAS DE ESTUDO 

O candidato aprovado no processo seletivo da Faculdade pode pleitear bolsa de 

estudo, sendo utilizado como parâmetro a nota final obtida na seleção. 

a. Para o primeiro colocado que atenda aos requisitos, é concedido o desconto 

de 100% nas mensalidades durante toda a duração do curso; 

b. Para o segundo e terceiro colocado que atenda aos requisitos, é concedido o 

desconto de 50% nas mensalidades durante toda a duração do curso; e 

c. Para o quarto, quinto e sexto colocado que atenda aos requisitos, é concedido 

o desconto de 30% nas mensalidades durante toda a duração do curso. 

O presente apoio financeiro visa incentivar e direcionar o aluno para a pesquisa. 

Desta forma, para fazer jus à bolsa e ao desconto oferecido, o aluno não deverá reprovar 

em nenhuma disciplina no decorrer do curso e poderá participar de projeto de pesquisa, 

ensino ou extensão. 

 DESCONTOS 

Serão criados programas de desconto para membros da mesma família visando 

beneficiar membros que apresentam relações de parentesco regularmente matriculados 

nos cursos ofertados na Faculdade. 

O mesmo programa de desconto será ofertado para membros da mesma empresa, 

visando beneficiar membros que prestam serviços profissionais para uma mesma 

empresa e que estão regularmente matriculados nos cursos ofertados na Faculdade. 

 OUTROS DESCONTOS 

-Descontos para pontualidade de pagamento: incentivo financeiros para os 

alunos que efetuam os pagamentos das mensalidades até a data do vencimento 

estabelecido previamente. 
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-Desconto para ex alunos: programa de incentivo para ex alunos formados em 

qualquer curso oferecido pela Faculdade e que deseja expandir seu currículo, 

ingressando em novo curso. 

 FINANCIAMENTOS 

-A Faculdade de Tecnologia de Sinop tem instituído o Programa CredIES- 

Programa de Credito Educacional, administrado pela Fundação de Crédito Educativo 

(Fundacred), direcionado ao Ensino Superior nas Instituições credenciadas junto ao 

Ministério da Educação (MEC). O Crédito Educacional é um programa de empréstimo 

concedido ao estudante para o custeio do curso de graduação e/ou pós graduação lato 

sensu, na modalidade presencial. A concessão do benefício será formalizada mediante 

aprovação e celebração de contrato entre a instituição, a Fundacred e o estudante.  

Além disso possui o CredTech, financiamento que é feito pela própria instituição 

mediante regulamento. 

 

18.2.4 Nivelamento 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop disponibilizará aulas de nivelamento, com o 

intuito de atenuar as dificuldades de aprendizado e nivelar o conhecimento de forma a 

propiciar ao aluno condição de aproveitamento do curso. 

O nivelamento apresenta duas formas distintas: 

-No primeiro semestre de curso, visando suprir as dificuldades apresentadas pelos 

alunos e contribuindo para a superação das lacunas herdadas do ensino médio 

- No transcorrer do curso, quando é observado o baixo rendimento dos alunos 

através das avaliações das notas individuais apresentadas. 

No primeiro semestre, esse apoio é oferecido dentro da própria matriz curricular 

do curso, e a partir do segundo semestre será feito através de monitoria. Os alunos que já 

tiverem passado por determinada disciplina com destaque, poderão realizar provas 

concorrendo a monitoria das disciplinas já cursadas. O aluno que ficar em primeiro lugar, 

terá direito a descontos na mensalidade durante o período em que for monitor. 

 

18.2.5 Apoio do Egresso 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop oferece apoio aos seus egressos, com o 

objeto de manter um forte relacionamento com os mesmos. 

Para a manutenção desse apoio, são oferecidas as seguintes facilidades: 
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- Acesso à biblioteca: o direito de acesso às bibliotecas é garantido para todos os 

egressos, nas mesmas condições em que é liberada aos alunos que se encontram 

matriculados regularmente nos cursos de graduação da Faculdade até dois anos após a 

data da sua formação. 

- Acompanhamento de aulas: é garantido o acompanhamento temporário de 

determinada matéria ou módulo de matéria, de modo a colaborar na consolidação de 

conceitos. É necessária a inscrição prévia na Secretaria da Faculdade que será ofertada 

mediante disponibilidade de vagas. 

 

18.3  Organização Estudantil 

  O corpo de alunos da Faculdade de Tecnologia de Sinop tem plena 

representação no Colegiado de cada curso, de modo a participar ativamente dos processos 

da Instituição, apresentando medidas para buscar melhoras constantes da qualidade de 

ensino. Para a reunião dos discentes a Faculdade disponibiliza salas apropriadas se 

necessário e para dar suporte básico para a permanência dentro das suas instalações, 

apresenta local para alimentação, lazer e convivência. O aluno tem ampla oportunidade 

de estreitar relacionamentos e trocar as experiências entre integrantes dos diversos cursos. 

O corpo diretor da Faculdade, através do incentivo à participação do discente nas 

rotinas da instituição, orienta os mesmos na percepção dos seus direitos e deveres de 

maneira ampla, voltados para o comportamento ético e moral, em harmonia com a 

dignidade humana. 

Dessa forma espera-se que o aluno obtenha o máximo aproveitamento durante o 

processo de aprendizagem, zelando pelo patrimônio colocado à sua disposição, 

representando apenas sua turma ou todo o corpo discente e exerça as atividades inerentes 

ao seu processo de graduação. 

 

 

19 INFRAESTRUTURA 

 

As instalações físicas da Faculdade de Tecnologia de Sinop são inteiramente 

adequadas às funções a que se destinam e estão dispostas da seguinte forma: 

 

 

 



 

98 

 

 Atividade Quantidade Área (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

Térreo 

Almoxarifado 1 12,24 

Auditório 3 313,00 

Biblioteca 1 292,50 

Cantina 1 20,50 

Cozinha 1 29,60 

Dispensa 1 9,50 

Lab. Anatomia, Nutrição e Estética 1 68,65 

Laboratório Extra 1 138,8 

Recepção 1 9,12 

Refeitório 1 60,00 

Sala de Aula 1 68,65 

Sala servidores 1 15,65 

Sanitários 2 58,00 

Xerox 1 14,30 

 

 

 

 

 

2° 

Pavimento 

 

 

Controladoria 1 15,10 

Direção Acadêmica 1 10,35 

Direção Geral/Executiva 4 15,45 

Sala Coordenadores de Curso 5 29,4 

Sala de Aula 9 617,00 

Sala de Informática 1 60,35 

Sala de Reuniões 1 12,21 

Sala Professores 1 19,85 

Sala Carcará 1  

Lab. Ciências Aeronáuticas 1 34,00 

Sanitários 4 67,20 

Secretaria Acadêmica  1 55,55 

 

 

 

3° 

Pavimento 

Lab. Proc. Químicos/Bioquímicos 1 103,43 

Lab. Nutrição, Análise e Tec. de Alimentos 1 103,43 

Lab. Operações Unitárias 1 103,43 

Sala de Aula 9 617,00 

Sanitários 2 58,00 

 

19.1 Instalações Administrativas 

As instalações administrativas compreendem: 

-Sala Direção Geral; 

-Sala Direção Acadêmica; 

-Salas para os Coordenadores de Curso; 

-Sala de Reuniões CPA e NDE 

-Sala de Convivência para professores e tutores 

-Sala de Trabalho para professores e tutores 

-Espaço destinado à Secretaria Acadêmica 

Todas as instalações administrativas atendem às necessidades institucionais e 

possuem recursos tecnológicos. 
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O gerenciamento da manutenção patrimonial é feito através do Manual de 

Garantia de Qualidade da Instituição.  

 

19.1.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

O espaço de trabalho para docentes em tempo integral utilizado é dividido em 

gabinetes de trabalho individuais devidamente equipados com mesa, cadeiras, 

computador/notebook ligado em rede, para realização das atividades relacionadas a 

estudos, pesquisas e planejamentos acadêmicos. Todos ambientes atendem 

eficientemente em relação a espaço, ventilação, iluminação, ar condicionado, cujas 

características mantêm os ambientes com acústica apropriada aos seus fins, sendo 

limpos diariamente e gerando, desta forma, um local com comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. As instalações atendem às questões relacionadas à 

acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida. Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos que 

viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático pedagógico, atendendo 

plenamente às necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologia da 

informação e comunicação apropriados, garantindo a privacidade para uso dos recursos, 

para o atendimento a discentes e orientandos, bem como para a guarda de material e 

equipamento pessoal com segurança. 

 

19.1.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

O espaço de trabalho reservado para o coordenador do curso é uma sala privativa 

que permite o atendimento de indivíduos ou grupos, além de permitir atendimentos 

remotos através dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos, como mesas, cadeiras, 

computadores, armários, etc., que viabilizam ações acadêmicas como planejamento 

didático-pedagógico, atendendo plenamente às necessidades institucionais, possuem 

recursos de tecnologia da informação e comunicação apropriados, garantindo a 

privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, bem 

como para a guarda de material e equipamento pessoal com segurança. 

 

19.1.3 Sala coletiva de professores 

A sala coletiva de professores possui mobiliário e equipamentos que viabilizam 

ações acadêmicas como planejamento didático-pedagógico, atendendo plenamente às 



 

100 

 

necessidades institucionais, bem como armários para a guarda de material e 

equipamento pessoal com segurança. Além disso possui um espaço que permite o 

descanso e a realização de atividades de lazer e integração. 

 

19.2  Salas de Aula 

Cada sala de aula comporta até 50 alunos com carteiras anatômicas e prancha 

inteira para escrita. São equipadas de quadro branco, aparelho de ar condicionado Split e 

kit multimídia. Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre 

requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência e que devem ser atendidos pelas 

IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às questões relacionadas à 

acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida. 

 

19.3  Sala Carcará 

Um espaço dinâmico onde o professor atuará como orientador e promoverá a 

interação do estudante com o assunto para estimular os alunos a construir o próprio 

conhecimento e não o receber de maneira passiva.  A sala é equipada de quadro branco, 

aparelho de ar condicionado Split e kit multimídia. As mesas comportam até 8 pessoas e 

são utilizadas para desenvolvimento de atividades em grupo e realização de projetos como 

incentivo ao trabalho em grupo e estímulo à multidisciplinaridade. 

 

19.4  Auditório 

O auditório possui 300 m2, no qual ocorrerá atividades como reuniões dos 

servidores, atividades de capacitação dos mesmos, palestras técnicas para acadêmicos e 

semanas acadêmicas.  

O local é equipado com mesa para reunião, tribuna, assentos individuais, ar 

condicionado, kit multimídia, amplificador com mesa de som e aparelhos de microfone 

sem fio. 
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19.5   Biblioteca 

O Horário de atendimento da Biblioteca será das 7:30 às 11:30, das 13:00 às 17:00 

horas e das 18 às 22 horas, de segunda à sexta-feira. Em sábados letivos, o local também 

fica aberto em horário especial. 

Além do espaço destinado ao acervo, possui espaço para estudo individuais e em 

grupos, atendimento e sala de administração.  

O acervo é formado por todos os títulos de bibliografia básica e complementar 

presente na ementa das disciplinas.  

Através da assinatura digital da plataforma “Minha Biblioteca”, os alunos têm 

acesso rápido e fácil aos livros dispostos tanto na bibliografia básica quanto bibliografia 

complementar, além de acesso aos periódicos. “Minha Biblioteca" é uma plataforma 

prática e inovadora que pode ser usada em computadores, tablets e smartphones com 

ferramentas exclusivas que facilitam a leitura. 

Cabe salientar que o acervo será expandido anualmente de acordo com indicações 

dos coordenadores dos cursos e dos professores, e das sugestões de alunos, ou ainda em 

virtude de novas publicações disponíveis no mercado e títulos de outras áreas do 

conhecimento que contribuam para a formação técnica e humanística da comunidade 

acadêmica de forma a atender às necessidades de todas as disciplinas.  

O empréstimo é concedido mediante cadastro. Os livros são dotados de códigos 

de barra para controle de empréstimos. 

O acervo está informatizado pelo sistema Sophia para bibliotecas. 

A biblioteca dispõe de 1 computador para consulta ao acervo, 1 computador para 

o atendimento ao público e para uso dos funcionários, sendo todos com acesso à internet. 

O acervo é organizado e catalogado utilizando o software Sophia para 

gerenciamento de bibliotecas. Em cada estante encontram-se as informações necessárias 

para que o usuário localize com facilidade o material bibliográfico desejado. 

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que 

garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. 

O acervo da bibliografia básica e complementar é adequado em relação às 

unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a 

natureza das UC. Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado 

pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 

número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a 

quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 
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Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações 

e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem 

como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e 

aprendizagem. O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de 

periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC. O acervo é 

gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso 

mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do 

serviço. 

 

19.6  Secretaria 

O atendimento técnico-administrativo aos docentes e discentes será realizado pela 

Secretaria, concentrando toda a gama de serviços oferecidos pela Faculdade de 

Tecnologia de Sinop, facilitando e favorecendo soluções rápidas aos usuários. Além 

disso, o aluno pode solicitar qualquer informação acadêmica com praticidade e agilidade 

através do portal do aluno e do aplicativo de celular. 

 

19.7  Laboratório de Informática 

O Laboratório de Informática tem capacidade para 25 alunos e é destinado para as 

aulas e acesso aos alunos. 

Este Laboratório possui 26 computadores completos, com acesso à internet, 1 

quadro branco e kit multimídia permanente. Também é equipado para atendimento de 

pessoas com necessidades especiais. 

Sob agendamento, os alunos podem solicitar a utilização para executar atividades 

relacionadas ao curso. 

 

19.8  Laboratório de Processos Químicos e Bioquímicos 

 Este laboratório tem como principal objetivo atender as disciplinas de Química e 

Bioquímica de Alimentos, permitindo a realização de práticas experimentais de todos os 

campos da química para atender até 25 alunos e é equipado para atender as necessidades 

das aulas práticas e projetos de iniciação científica.  

O Laboratório de Processos Químicos e Bioquímicos possui: 
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Agitador magnético 

Agitador tipo vórtex 

Armário para reagentes químicos 

Armário para utensílios em geral 

Armário para vidrarias 

Balança Analítica 

Balança Semi-analítica 

Banho Termostatizado 

Bomba a vácuo 

Centrífuga para tubos 

Chuveiro e Lava olhos 

Ebuliômetro 

Espectrofotômetro 

Estufa 

Evaporador rotativo a vácuo 

Geladeira 

Manta de Aquecimento 

Microscópio  

Mufla 

Phmetro com eletrodo de vidro 

Phmetro portátil 

Potenciômetro 

Refratômetro açúcar 

Refratômetro salinidade 

Dentro deste espaço existe uma área destinada para análises microbiológicas com 

o objetivo principal de promover o aprendizado e o aperfeiçoamento das diversas técnicas 

para preparo, cultivo, desenvolvimento microbiológico, contagem, descarte adequado e 

avaliação da qualidade microbiológica de produtos alimentícios, e serão realizadas as 

aulas práticas das disciplinas de Microbiologia de Alimentos, Imunologia e Parasitologia 

Geral e Processos Patológicos. 

O Laboratório de Microbiologia de Alimentos é equipado com: 
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Autoclave Vertical 

Balança Analítica 

Estufa incubadora 

Geladeira 

Microscópio  

Armário para vidraria 

Armário para meios de cultura 

 

19.9 Laboratório de Nutrição, Análise e Tecnologia de Alimentos 

Este laboratório visa atender as disciplinas de Tecnologia da Alimentos, 

Bromatologia de Alimentos, Composição Nutricional e Funcional dos Alimentos, e 

Técnica Dietética, além de práticas de nutrição clínica e iniciação científica. 

Este laboratório também permite atender a comunidade em projetos de extensão, 

como por exemplo, na construção de oficinas para o desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios, além de, permitir a oferta de análises de alimentos para indústria e comércio 

local e da região, em troca de parcerias com a Faculdade. 

Com capacidade para atender até 25 alunos, o Laboratório de Nutrição, Análise e 

Tecnologia de Alimentos é equipado com: 

Armário para vidrarias 

Armário para reagentes químicos 

Armário para utensílios em geral 

Balança Analítica 

Balança Semi analítica 

Banho termostatizado 

Chuveiro e Lava olhos 

Destilador de proteínas Kjeldahl 

Digestor de fibras 

Digestor de proteínas 

Estufa 

Extrator Soxhlet 

Microondas 

Geladeira 

Freezer vertical 
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Aparelho deslição simples 

Aparelho destilação fracionada 

Liquidificador 

Moedor 

Mixer 

Batedeira Planetária 

Utensílios de cozinha em geral 

 

19.10 Laboratórios de Estética Facial e Corporal 

Este laboratório é destinado às práticas corporais, e faciais através de  

equipamentos que permitem realizar medidas de composição corporal, avaliação 

metabólica e clínico-nutricional através de aparelho de bioimpedância multifrequencial 

para determinação do percentual de massa magra e massa gorda, estadiômetro para 

determinação da altura,  adipômetro para medida de pregas cutâneas, aparelho de força 

de pressão palmar para estimativa de força muscular, calorímetro Vmax para avaliação 

da taxa de metabolismo basal, balanças de plataforma (mecânica e digital), balanças 

pediátricas (mecânica e digital), bioimpedância elétrica, antropômetros, infantômetros, 

adipômetros e fitas antropométricas inelásticas.  

Conta, em sua infraestrutura, com móveis como armários, bancadas, maca e mesa 

para atendimento.  

O Laboratório oferece suporte às disciplinas que possuem em sua ementa 

conteúdos relacionados à avaliação nutricional, com a realização de aulas práticas de 

medidas antropométricas (peso, estatura, perímetros, dobras cutâneas), além de 

proporcionar o treinamento para qualquer estudante de nutrição e cursos da saúde nas 

técnicas de medidas antropométricas, de acordo com a demanda espontânea desse 

público.  

Ademais, o laboratório oferece apoio ao estágio obrigatório tanto nas disciplinas 

da área de social e clínica, por meio do empréstimo de equipamentos para realização de 

ações de avaliação nutricional de indivíduos e/ou coletividades, a exemplo de pacientes 

hospitalizados, colaborando com a formação dos estudantes do curso de Nutrição da 

Fastech com base no cenário real de práticas na rede Sistema único de Saúde. Também é 

oferecido suporte ao desenvolvimento de pesquisas por meio do empréstimo de 

equipamentos e do uso do espaço para a coleta de dados antropométricos e bioquímicos. 

O laboratório tem como intuito participar da realização de ações de extensão a exemplo 
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da avaliação nutricional de estudantes da rede pública e da comunidade acadêmica da 

Fastech durante eventos institucionais.  

Este laboratório pode ser utilizado para realização de pesquisas clínicas, da criança 

ao idoso, com pessoas sadias ou com doenças crônicas. 

 

19.11 Auditório 

O auditório possui 300 m2, no qual ocorrerá atividades como reuniões dos 

servidores, atividades de capacitação dos mesmos, palestras técnicas para acadêmicos e 

semanas acadêmicas.  

O local é equipado com mesa para reunião, tribuna, assentos individuais, ar 

condicionado, kit multimídia, amplificador com mesa de som e aparelhos de microfone 

sem fio. 

 

19.12 Biblioteca 

O Horário de atendimento da Biblioteca será das 13:00 às 17:00 horas e das 18 às 

22 horas, de segunda à sexta-feira. Em sábados letivos, o local também fica aberto em 

horário especial. 

Além do espaço destinado ao acervo, possui espaço para estudo individuais e em 

grupos, atendimento e sala de administração.  

O acervo é formado por todos os títulos de bibliografia básica e complementar 

presente na ementa das disciplinas.  

Através da assinatura digital da plataforma “Minha Biblioteca”, os alunos têm 

acesso rápido e fácil aos livros dispostos na bibliografia básica e complementar, além de 

acesso aos periódicos. 

Cabe salientar que o acervo será expandido anualmente de acordo com indicações 

dos coordenadores dos cursos e dos professores, e das sugestões de alunos, ou ainda em 

virtude de novas publicações disponíveis no mercado e títulos de outras áreas do 

conhecimento que contribuam para a formação técnica e humanística da comunidade 

acadêmica de forma a atender às necessidades de todas as disciplinas.  

O acervo está informatizado pelo sistema Sophia para bibliotecas. 

A biblioteca dispõe de 1 computador para consulta ao acervo, 1 computador para 

o atendimento ao público e para uso dos funcionários, sendo todos com acesso à internet. 

O acervo é organizado e catalogado utilizando o software Sophia para 

gerenciamento de bibliotecas.  
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19.13 Infraestrutura e atendimento a pessoas com necessidades especiais 

A incorporação de ações que abrangem diferentes naturezas de atendimento se 

apresenta como exigência do seu projeto educacional, considerando a grande diversidade 

de seus perfis, tais como o social, o econômico, o cultural, o étnico, o racial, o de gênero 

e, dentre eles, o perfil dos portadores de necessidades especiais, dessa forma, a Faculdade 

de Tecnologia de Sinop possui uma política de inclusão social que prioriza o apoio 

acadêmico à pessoas com essas necessidades não apenas para cumprir as exigências 

legais, mas, sobretudo, a permitir que tenham uma vida acadêmica plena e inclusiva. 

A infraestrutura atende as exigências da NBR 1050, da Lei nº 10.098/2000 e do 

Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que define as políticas e adequações de 

infraestrutura física, relativas à promoção da acessibilidade, atendimento prioritário, 

imediato e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, por 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 

O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

I - Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

II - Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT; 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato 

com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado 

por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

IV - Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência 

visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

V - Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI - Sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5o, do 

Decreto nº 5.296/2004; 

VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais 

dispostos no caput do art. 5o, do Decreto nº 5.296/2004, bem como nas demais edificações 
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de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina 

atualizada do animal; e 

IX - A existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no 

art. 5o, Decreto nº 5.296/2004. 

Para estudantes com necessidades especiais físicas ou mobilidade reduzida foram 

realizadas adaptação das instalações às normas vigentes no que se refere à segurança e à 

acessibilidade desses estudantes, providenciando-se a instalação de rampas de acesso à 

edificação, guias rebaixadas, adaptação de sanitários em todos os andares, adaptação de 

áreas para acesso nos auditórios, instalação de bebedouros adaptados,  além de vagas de 

estacionamento reservadas para portadores de necessidades especiais. 

Para estudantes com necessidade especial visual disponibiliza-se, na Biblioteca, 

computadores com o programa Amazon Polly que permite que um livro seja escaneado, 

transformando-o em arquivo audível e transferível para os endereços eletrônicos dos 

estudantes, possibilitando-lhes fazer uso dos textos no momento de sua conveniência. 

Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor de Audiovisual, nos 

Laboratórios de Informática, em número compatível com as necessidades de todos os 

estudantes, com auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte no atendimento.  

Na Central de Cópias existem copiadoras digitais com capacidade de ampliação 

de até 400% do tamanho material impresso. 

Para estudantes com necessidade especial auditiva disponibilizam-se profissionais 

intérpretes de Língua Brasileira de Sinais – Libras durante as aulas de acordo com a 

demanda da Faculdade.  

Na Biblioteca, o sistema possui um canal de acessibilidade onde o aluno pode 

fazer a consulta conforme a sua necessidade. Para isso, disponibiliza-se terminais com o 

Web Libras, programa que possui um conjunto de ferramentas digitais capazes de ampliar 

a acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva a conteúdo online, por realizar a 

leitura de textos de L2 (língua portuguesa) para o sentido compreensivo de L1 (língua 

brasileira de sinais). 

A Faculdade de Tecnologia de Sinop dispõe de uma estrutura física e tecnológica 

própria, apta para a execução de suas atividades, e com espaço disponível para futuras 

ampliações. 
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20 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL 

 

20.1 Avaliação do curso 

Buscando sempre a excelência, o Curso Bacharelado em Nutrição da Faculdade 

de Tecnologia de Sinop seguirá um programa de auto avaliação que ocorrerá 

semestralmente, e terá as seguintes orientações: 

- Contar com a participação ampla da comunidade acadêmica em todas as etapas 

da avaliação, desde a concepção do processo e execução dos instrumentos de avaliação 

até a análise crítica dos resultados obtidos; 

- Organizar o processo de auto avaliação tomando por base as diretrizes do Plano 

de Desenvolvimento Institucional e a Comissão Permanente de Avaliação (CPA); 

- Ter foco nos processos coletivos e não na avaliação do indivíduo; 

- Utilizar, com o maior grau de integração possível, métodos qualitativos e 

quantitativos de avaliação; 

- Ser constituída de métodos de simples entendimento e administração; 

- Ser adaptável às necessidades e características da Instituição ao longo de sua 

evolução; 

- Utilizar os dados já disponíveis sobre a Instituição; 

- Contribuir para criar uma cultura de avaliação em toda a Instituição, focalizada 

na constante melhoria e renovação de suas atividades; 

- Avaliar os resultados obtidos e comparar com os relatórios da CPA, a fim de 

estabelecer os parâmetros que estão satisfatórios e os que precisam ser melhorados; 

- Apresentar os resultados para os discentes e docentes, a fim de estabelecer uma 

discussão dos resultados a partir do ponto de vista da comunidade que compõe o curso; 

- Fornecer à gestão institucional e à sociedade uma análise crítica e contínua da 

eficiência, eficácia e efetividade acadêmica da Faculdade. 

 

20.2  Acompanhamento, Avaliação e Execução do Trabalho Docente 

O acompanhamento, a avaliação a execução do trabalho docente é um sistema que 

representa um importante instrumento de aferição, acompanhamento e conhecimento da 

qualidade de ensino oferecido. 

Na Faculdade de Tecnologia de Sinop, além do constante acompanhamento da 

coordenação dos cursos, os alunos participam de forma efetiva na busca pela excelência 

do ensino. 
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A avaliação é realizada por meio da aplicação de formulário-questionário contido 

no sistema da Faculdade, que visa mensurar itens indispensáveis da relação 

professor/aluno.  

Conteúdo, didática, planejamento, avaliação e relacionamento são os focos deste 

formulário e com os resultados desta avaliação é possível rever, planejar e aplicar ações 

que visem a constante busca pela melhoria do relacionamento professor/aluno.  

Os relatórios destas pesquisas são divulgados semestralmente e os resultados 

individuais (avaliação por disciplina) repassados aos professores, antes do início do 

semestre seguinte. 

Os itens avaliados serão classificados em: 

 Muito bom; 

 Bom; 

 Regular; 

 Ruim; 

 Muito ruim; 

Os quesitos avaliados serão:  

a) A clareza na apresentação dos conteúdos; 

b) A coerência entre o nível de exigência nas avaliações e o conteúdo 

ministrado, assim como clareza nos critérios de avaliação; 

c) A disponibilidade do professor para atender o aluno fora da sala de aula; 

d) A assiduidade e a pontualidade do professor; 

e) O cumprimento do programa da disciplina, conforme apresentado no 

início do curso; 

f) O domínio de conteúdo pelo professor; 

g) O incentivo à participação dos alunos durante as aulas; 

h) O uso de metodologias que facilitem o aprendizado. 

Uma mensagem é direcionada ao aluno sempre que este entra no portal do Aluno 

no sistema: “Você ainda não avaliou todos seus professores. Deseja fazê-lo agora?” Esta 

medida visa lembrar o aluno que por algum motivo não fez parte ou totalmente a sua 

avaliação. 

Igualmente, um aviso é dirigido ao aluno quando este entra na página da 

avaliação: “Estas informações são sigilosas e não ficam vinculadas ao aluno”. Esta 

medida tem por fim dissuadir os alunos, que porventura, fiquem temerosos em, 
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posteriormente serem avaliados subjetivamente pelo professor apreciado no processo 

avaliativo. Posteriormente, uma tela apresentará ao discente as recomendações de 

preenchimento, seguido das perguntas avaliativas. Ao final da avaliação o aluno terá a 

oportunidade de apresentar comentários e sugestões para determinado 

professor/disciplina. 

Após o término do período de avaliação, o conteúdo é visualizado pelo referido 

docente e pelo coordenador do seu curso e mediante o resultado é tomada as providencias 

cabíveis. 

 

20.3  Avaliação do Egresso 

As políticas e as ações da Faculdade com relação aos egressos vinculam-se à ideia 

de uma avaliação continuada da empregabilidade dos alunos formados. 

Para isto, serão coletados dados sobre o mercado de trabalho local e regional, 

assim como sobre a inserção dos egressos neste mercado de trabalho, com o intuito de 

promover as atualizações necessárias no currículo dos cursos, buscando garantir a 

colocação profissional e a capacitação cada vez mais qualificada dos alunos, para o 

exercício das atribuições na sua área de formação. 

A Secretaria Acadêmica enviará os questionários por meio eletrônico, por meio 

de ligações e também estarão disponibilizados no site. Os mesmos levantarão dados 

relativos a: 

• Adequação da Missão Institucional, metas e objetivos da IES; 

• Atuação dos egressos no ambiente profissional e socioeconômico; 

• Opinião dos empregadores sobre os egressos da Instituição; 

• Percepção em relação ao percurso acadêmico do egresso na IES (formação 

curricular e ética); 

• Interesse em educação continuada. 

Os resultados destas avaliações promovidas junto aos egressos e empregadores 

serão cruzados com as avaliações de cursos e deverão contribuir, significativamente, para 

o aprimoramento de programas existentes, bem como para o planejamento de cursos de 

pós-graduação. 

Esses dados são também importantes indicadores dentre as várias formas de 

avaliação institucional. O processo avaliativo pressupõe dar voz àqueles que irão traçar 

sua trajetória acadêmica e que posteriormente estarão inseridos no mercado de trabalho. 
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Ouvir o egresso e seus empregadores é uma forma de verificar a qualidade dos cursos da 

Instituição, a partir das reais exigências sociais e do mercado de trabalho.  

O acompanhamento do egresso se constitui, portanto, em um dos recursos 

fundamentais na construção de indicadores que contribuam para a discussão em termos 

da efetiva qualidade dos cursos e da repercussão dos mesmos no mercado e na sociedade, 

promovendo, ainda, o aperfeiçoamento dos próprios cursos e o desenvolvimento 

qualitativo de oferta educacional da Faculdade.  

A intenção é a de que todos os egressos participem dessa interação, construindo 

um espaço de desenvolvimento profissional e atualização científica, que deverá ser 

ampliado em encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras. 

 

20.4  Avaliação do PPC 

O sucesso do PPC está diretamente relacionado com o empenho do corpo docente 

para elevar e garantir a qualidade do curso, seja através das aulas ministradas ou projetos 

propostos para melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão.  

Por meio do Instrumento de Avaliação de cada disciplina, realizada 

semestralmente, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) irá fornecer relatório, a partir 

da análise diagnóstica e sugestões de melhoria, ao colegiado de curso para estudos e 

alterações, quando necessário. 

O Colegiado de Curso e o NDE, de posse dos resultados das avaliações das 

disciplinas, apresentados pela CPA, promoverão reuniões de estudo e consolidação do 

Projeto Pedagógico do Curso, observando as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Graduação e garantindo a integração curricular interdisciplinar entre as 

diferentes atividades de ensino.  

Nota Conceito 

1 Muito ruim 

2 Ruim 

3 Regular 

4 Bom 

5 Muito Bom 

Para os itens que apresentarem média inferior ou igual a 3, devem-se apresentar 

propostas de correção e melhoramento.  

Os relatórios de avaliação das disciplinas servirão como parâmetros de ajuste e 

melhoria, servindo de retroalimentação ao projeto do curso, somadas às informações dos 



 

113 

 

egressos e do setor produtivo. Os relatórios periódicos da comissão devem oferecer ao 

Colegiado do Curso pareceres e sugestões visando o aprimoramento do PCC. 

 

20.5  Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) e se relaciona com:  

I - A melhoria da qualidade da educação superior;  

II - A orientação da expansão de sua oferta;  

III - O aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social;  

IV - O aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação 

da autonomia e da identidade institucional. 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades:  

 a) Auto avaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) da Instituição e orientada pelas diretrizes do CONAES (Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior), pelas diretrizes curriculares dos cursos de graduação e 

pelo Regimento Institucional. 

 b)  Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo INEP, a 

avaliação externa tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior, 

expressos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios do auto avaliação. 

A auto avaliação institucional é de responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), nos termos da Lei Federal nº 10.861/2004 (legislação que introduziu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES). A CPA será composta 

por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da comunidade 

onde a Faculdade está inserida, assim definida:  

a) Um coordenador (docente da Instituição, eleito pelos pares); 

b) Dois representantes da sociedade civil organizada (membros externos); 

c) Três representantes do corpo docente (eleitos pelos pares); 

d) Três representantes do corpo discente (eleito pelos pares); 

e) Três representantes do corpo técnico-administrativo (eleito pelos pares); 

O processo de auto avaliação visa o diálogo permanente entre a CPA e as 

diferentes instâncias institucionais, por meio de estudo sistemático do PDI, análise dos 
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documentos normativos da Instituição, elaboração e aplicação de instrumentos de 

avaliação, debates, entrevistas da elaboração de relatórios e da análise reflexiva dos dados 

obtidos. É função também da CPA, elaborar sugestões de melhoria baseadas nas análises 

dos dados. O objetivo fundamental desse processo é identificar a percepção do perfil 

institucional pela comunidade acadêmica, buscando aperfeiçoar o significado de sua 

atuação por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores. Essa 

metodologia adotará como foco a avaliação das diferentes dimensões institucionais, em 

conformidade com o que dispõe o SINAES – Lei nº 10.861, de 14 de abril 2004, 

considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as 

seguintes: 

a) A missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

b) A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

c) A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

d) A comunicação com a sociedade; 

e) As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho; 

f)  Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios; 

g) Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

h) Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia do auto avaliação institucional; 

i)   Políticas de atendimento aos estudantes; 

j)   Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
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A avaliação institucional e seu acompanhamento serão um processo contínuo e 

sistemático. Propõe-se a realização de reuniões bimestrais, onde serão tratados assuntos 

de competência da CPA, com participação de todos os seus membros, destinadas ao 

planejamento e implantação de tarefas específicas que atendam ao projeto político 

pedagógico institucional, estipulando metas claras, viáveis e de comum acordo, a serem 

alcançadas a curto, médio e longo prazo. 

Nas reuniões de colegiado serão discutidas as questões competentes à CPA 

necessário, além de, oportunizar aos docentes a demonstração de seus planos de ensino, 

de modo a permitir a discussão da adequação de conteúdo das metodologias adotadas, de 

métodos de avaliação, expondo as limitações e compartilhando experiências. Com esta 

prática, pretende-se buscar a interdisciplinaridade, ou seja, o maior e melhor 

conhecimento o, o diálogo, a observação das limitações do próprio saber, o desafio 

perante o novo, o repensar o antigo, o envolvimento e o comprometimento, levando à 

construção de uma prática pedagógica responsável e comprometida.  

O fluxo de trabalho da CPA compreende 7 fases: 

I - Planejamento; 

II - Coleta de dados; 

III - Consolidação e tratamento; 

IV - Análise; 

V - Elaboração de relatório; 

VI - Avaliação/ balanço crítico; 

VII - Socialização. 

Essas etapas são desenvolvidas pelos comitês e por uma estrutura de apoio 

composta pelo Procurador Educacional Institucional e equipe técnica, formada por dois 

docentes e um funcionário responsáveis por coletar e sistematizar dados e informações 

para os relatórios.  

Após a coleta de dados e das informações, a CPA se volta à análise desse conteúdo 

para a elaboração dos relatórios. O exame e a discussão dos resultados da auto avaliação 

possibilitam identificar pontos positivos da ação da Faculdade nas dimensões já 

mencionadas, bem como os que merecem ação corretiva por parte da Administração 

Superior. 

A metodologia empregada pela CPA baseia-se em três princípios. O primeiro 

refere-se à indissociabilidade entre a avaliação e o planejamento, tendo como finalidade 

a elaboração de propostas passíveis de serem incorporadas ao planejamento institucional, 
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sejam como metas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, ou em forma de 

ações necessárias ao alcance destas metas. O segundo princípio adotado pela CPA se 

relaciona com a diversidade de fontes de dados e informações. A principal fonte dos 

processos de auto avaliação na IES é a pesquisa de percepção de alunos e professores 

feita por meio do Programa de Avaliação Institucional da Faculdade. O terceiro princípio 

preconiza a relação de complementaridade entre o qualitativo e o quantitativo. 

As principais fontes de dados do auto avaliação são: 

a) Produção docente; 

b) Avaliação dos Projetos Pedagógicos de Curso; 

c) Pesquisa de percepção técnico-administrativa; 

d) Pesquisa de percepção dos discentes e docentes; 

e) Estatísticas de rendimento acadêmico; 

f) Avaliação externa. 

Essas fontes possuem papel central no processo, visto seus resultados serem 

passíveis de cruzamento com as demais fontes. Por meio dele é possível mensurar o 

quanto as atividades promovidas pela instituição são percebidas pela comunidade 

acadêmica. 

Os dados são reunidos por meio de questionários online, disponibilizados interna 

e externamente, onde perguntas sobre cada dimensão institucional devem ser respondida 

com “Sim” ou “Não”. Abaixo segue algumas das perguntas inseridas no questionário. 

1- Existe conhecimento e apropriação do PDI pela comunidade acadêmica? 

2-  Existe coerência entre as ações e práticas realizadas na instituição e os 

propósitos formulados no PDI?  

3- Existem mecanismos para comprovar sua realização efetiva, modificação 

e revisão? 

4- Os currículos e programas de estudos de cada curso respondem ao perfil 

do egresso? 

5- A produção científica da IES é coerente com a sua missão e com os 

investimentos e políticas propostas para o seu desenvolvimento? 

6- Há preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão que 

atendam à comunidade regional em termos sociais, culturais, da saúde e outros? 

7- A instituição favorece a inclusão de estudantes portadores de necessidades 

especiais? 
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8- Existem ações que visem à promoção da cidadania e de atenção a setores 

sociais? 

9- Existe uma adequada comunicação entre os membros da instituição? 

10- A informação entregue aos usuários da instituição é completa, clara e 

atualizada? 

11- Existem na Instituição procedimentos adequados e conhecidos para 

organizar e conduzir os processos de tomada de decisões? 

12- Existem instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os 

procedimentos institucionais (estatutos, regimentos, organogramas, regulamentos 

internos, normas acadêmicas e outros)? 

13-  Existe funcionalidade dos laboratórios, bibliotecas, oficinas, espaços 

experimentais? 

14- Os equipamentos dos laboratórios são adequados em quantidade e 

qualidade? 

15- Os horários e calendário da biblioteca respondem às necessidades dos 

estudantes nos turnos oferecidos pela IES (diurnos e noturnos)? 

16- Existe consenso sobre os objetivos do processo de auto avaliação? 

17- É possível colher e sistematizar as informações importantes disponíveis na 

instituição quando foi realizada a auto avaliação?  

18- Existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para 

os estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? 

19- Há políticas claras de incentivo à participação dos estudantes em projetos 

com os docentes? 

20- Existe controle entre as despesas efetivas e aqueles referentes à despesa 

corrente, de capital e de investimento?  

Após a coleta de dados, a CPA estabelece diagnósticos, desenvolve análises e 

aponta alternativas à condução das políticas institucionais relativas à auto avaliação. 

Todos os resultados do são utilizados pela CPA no processo de auto avaliação e 

elaboração de um relatório, como uma das formas de julgar aspectos relativos aos eixos 

de avaliação. Além disto, os indicadores de percepção são também utilizados como 

indicadores de planejamento e melhoria da instituição.  

Todos os resultados são disponibilizados no site da Faculdade para acesso de toda 

comunidade. 


