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A MISSÃO DO UNIFEMM 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E GERAÇÃO DE 
CONHECIMENTO COM ATUAÇÃO ATIVA NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO 

A MISSÃO DO UNIFEMM 



A VISÃO DO  
UNIFEMM 

SER A MAIS 
QUALIFICADA 

IES DA REGIÃO 

A VISÃO DO UNIFEMM 



OS VALORES  
DO UNIFEMM 
 

• QUALIDADE ACADÊMICA  

• RIGOR CIENTÍFICO 

• INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

• EXCELÊNCIA TÉCNICA E ÉTICA 

• CIDADANIA E BEM PÚBLICO 

• ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS 



UM PROGRAMA EDUCACIONAL COMPLETO 
DO FUNDAMENTAL AO MESTRADO 

ÚNICA IES DA REGIÃO COM ESSE ESCOPO FORMATIVO 



IES REGIONAL COM 
O MAIOR E MAIS 
COMPLETO CAMPUS  

4 EDIFÍCIOS PARA O 
ENSINO, BIBLIOTECA, 

REITORIA, LANCHONETE, 
AUDITÓRIO 



UNIFEMM 
 

32 CURSOS  
AUTORIZADOS 

PELO MEC 

NENHUMA IES DA 

REGIÃO APRESENTA 

RESULTADOS TÃO 

VIGOROSOS 



Entrada principal Prédio Ipê Amarelo 

Reitoria COOPEX 



Biblioteca Biblioteca 

Biblioteca Unidade UAITEC 



Auditório Auditório 

Centro Poliesportivo Pista de atletismo 



Laboratório de Biologia 

Laboratório de 
Microbiologia 

Laboratório de Química Laboratório de Anatomia 



Laboratório de 
Técnica Dietética Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

Laboratório de Práticas em Saúde 

Laboratório de Práticas em Saúde 





Duração do curso: 4 anos 

Modalidade: Modular semestral 

Horário das aulas: 18:45h às 22h 

Práticas Integradoras: 08h às 11:15h 

Carga horária total: 3.215  horas 
645h Estágio Supervisionado;  

155h AC;  

TCC 

Portaria de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 564 de 
30/09/2014 

O curso de Nutrição 
do UNIFEMM 



Perfil do Egresso 
• Promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde em 
indivíduos e coletividades 

• Realidade econômica, 
política, social e cultural 

• Melhoria da qualidade de 
vida  

• Princípios éticos 

• Evidências Científicas 

 



Objetivo do Curso 
Formação Profissional 

Agente transformador da 
realidade social  

para o exercício da Nutrição, 
com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em 
princípios éticos 

Que seja capaz de conhecer e 
intervir sobre os problemas e 

situações de saúde-doença 
mais prevalentes no perfil 

epidemiológico capacitado a 
atuar como promotor da 

saúde integral do ser humano 



Habilidades e Competências Gerais 

Desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação 

da saúde, em nível individual e 
coletivo, de forma integrada, sendo 

capaz de pensar criticamente, 
analisando os problemas da 

sociedade e procurando suas 
soluções. 

Avaliar, sistematizar e elaborar as 
condutas nutricionais mais 
adequadas, pautadas em 

evidências científicas. 

Ser capaz de se comunicar de 
forma adequada com o indivíduo, 

com a família, comunidade e 
equipe multiprofissional. 

Assumir funções de liderança, 
gestão e desenvolver ações 

empreendedoras. 



Habilidades e Competências Específicas 

Aplicar, na atenção dietética, conhecimentos sobre a 
composição, propriedades, transformações e aproveitamento 
dos alimentos pelo organismo humano e a ação dos compostos 
bioativos; 

 Planejar, executar e avaliar políticas e programas de educação 
alimentar e nutricional e vigilância alimentar, nutricional e 
sanitária, em âmbito institucional, local, regional e nacional 

Avaliar, diagnosticar e monitorar o estado nutricional de 
indivíduos e coletividades; 

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



Habilidades e Competências Específicas 

Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e 
nutrição, visando a promoção, manutenção e recuperação da 
saúde de indivíduos e coletividades sadias e enfermas; 

Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e 
nutrição, considerando o contexto sócio cultural e econômico 
que determina a disponibilidade e o consumo dos alimentos 
pelo indivíduo e pela população; 

Reconhecer a saúde e a alimentação como um direito em todos 
os níveis de complexidade do sistema de saúde, na perspectiva 
da intersetorialidade; 

Atuar no controle de qualidade de alimentos e no 
desenvolvimento de fórmulas e produtos alimentares. 



Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Nutrição do UNIFEMM 

Coordenação de 
Curso 

NDE 
Colegiado de 

Curso 



Diretrizes dos PPCs dos cursos de Saúde do 
UNIFEMM 

1. Organização dos períodos baseada nas fases do ciclo 
da vida 

2. Integração entre os conhecimentos biológicos e 
específicos 

3. Inserção do aluno em campos de prática desde o início 
do curso  

4. Formação integrada entre os alunos de outros cursos 
da área de saúde  e demais áreas relacionadas 



Organização das Disciplinas 
 pelas Fases do Ciclo da Vida 

Saúde 
Coletiva 

Saúde 
da 

Criança 

Saúde 
do 

Adoles-
cente 

Saúde 
Materna 

Saúde 
do 

Adulto 

Saúde 
do Idoso 



Integração entre conhecimentos biológicos e específicos; 
Inserção oportuna do aluno em campos de prática 

Estudos 
Sistematizados 

Articular 
conteúdos 

das 
disciplinas de 

e demais 
momentos de 

ensino 
aprendizagem 
previstos no 

curso 

Subsidiar as 
atividades 

práticas 

Práticas Integradoras 

Apresentar as 
necessidades 
de saúde da 
população.  

Confrontar o 
conhecimen-
to do aluno 

com a 
realidade 

local 

 Estimular o 
senso crítico 

e 
responsabiliza

ção pela 
melhoria do 
cenário da 

saúde local. 

Estimular 
habilidades 

de 
comunicação, 

relaciona-
mento 

interpessoal, 
ética e 

humanização. 



Práticas Integradoras 

• Grau de intervenção amplia-se de forma processual, buscando 
sistematizar a assistência ao indivíduo, conforme a prática 
baseada em evidências. 

• Norteadas por roteiros pré-estabelecidos, com objetivos 
específicos 

• Aproximação do estudante com o sistema de saúde e a 
atuação dos profissionais: cenário social-econômico-histórico 
desse lócus. 



Integração entre conhecimentos biológicos e específicos 
Inserção oportuna do aluno em campos de prática 

Disciplinas 
norteadoras 

Produto Final 

Estudos 
Sistema-
tizados 

Práticas 
Integra-

doras 

Disc.1 

Disc.2. 

Disc.3 

Trabalho 
Integrado 

Disciplinas básicas e 
específicas  



• Fórum de Discussão das 
Práticas Integradas de 
Saúde do UNIFEMM 

Levantamento das necessidades a serem 
trabalhadas nas Práticas Integradoras  

• Práticas Integradoras 
Alocação dos alunos nos campos de 

prática, conforme ciclo da vida 

• Trabalho Integrado 
Desenvolvimento de trabalho científico 

integrando todas as disciplinas, conforme 
eixo norteador e necessidade local 

• Intervenção na 
comunidade 

Apresentação de atividade de Educação 
em Saúde / Educação Alimentar e 

Nutricional – Ficha Técnica de Intervenção 

• Mostra Científica dos 
Cursos de Saúde do 
UNIFEMM 

Apresentação final do Trabalho Integrado 



Aluno 

Professor 
de Estudos 
Sistemati-

zados 

Professor de 
Prática 

Integradora 

Professores 
das 

disciplinas 
básicas e 

específicas 

Supervisor 
de Prática 

Profissional 
da unidade 
de prática 

Comunidade 



Saúde 
Coletiva 

Saúde 
da 

Criança 

Saúde 
do 

Adolesc
ente 

Saúde 
Materna 

Saúde 
do 

Adulto 

Saúde 
do 

Idoso 

Estágio 
Social 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 

Estágio 
Clínica 
e UAN 

Objetivo 

Prática 
Int. Saúde 
Coletiva 

ES Saúde 
Coletiva 

Química 
geral e 

bioquímica 
básica

  
Citologia e 
histologia

  
A 

sociedade, 
o homem 

e o 
cuidado á 

saúde
  
Nutrição, 

profissão e 
ciência

  
Introdução 

à 
Anatomia 

Prática 
Int. Saúde 

da 
Criança 

ES Saúde 
da Criança 

Microbiolo
gia básica 

Estudos de 
Investigaç

ão 
científica 

Fisiologia 
do Sistema  

Neuro 
Endócrino 

Anatomia 
humana 

Embriologi
a 

Bioquímica 
clínica 

Prática Int. 
Saúde do 

Adolescent
e 

ES Saúde do 
Adolescente 

Genética 

Microbiolo
gia dos 

alimentos 

Bioquímica 
dos 

alimentos 

Fisiologia 
dos 

sistemas 
card., 
diges., 
renal e 
resp. 

Nutrição e 
Metabolis

mo 

EIC em 
saúde 

Prática 
Int. Saúde 
Materna 

ES Saúde 
Materna 

Epidemiol
ogia básica  

Bromatolo
gia 

Parasitolog
ia básica 

Técnica 
dietética  

OTCC 

Educação 
nutricional 

e 
promoção 
da saúde 

Nutrição e 
diet. da 
criança, 
adol. e 

materna, 

Prática 
Int. Saúde 
do Adulto 

ES Saúde 
do Adulto 

Patologia 
humana e 

da nutrição 

Nutrição e 
dietética do 

adulto e 
idoso 

Técnica 
Dietética 
aplicada 

Imunologia 

Epidemiolog
ia 

Nutricional 

Prática 
Int. 

Saúde do 
Idoso 

ES Saúde 
do Idoso 

OTCC 

Nutrição Clínica 

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

Planejamento 
de cardápios 

para 
coletividades. 

Comunicação 
terapêutica e 
humanização 

do trabalho em 
saúde 

Farmacologia e 
interação 

droga- 
nutriente 

Tecnologia e 
Marketing dos 

alimentos 

TCC 

Estágio 
Social 

Planejamen
to físico de 

UAN 

Gestão de 
UAN 

Nutrição 
Clínica na 
Criança 

com 
Agravo 

Nutrição 
Clínica e 
Terapia 

nutricional  

Atividades 
Complemen

-tares 

Estágio 
Clínica 
e UAN 

Optativa * 

Nutrição do 
Atleta 



Práticas Integradoras 



Saúde Coletiva 
1° Período 



1° Período – Prática Integradora em 
Saúde Coletiva 

• Desenvolver práticas de saúde integradas com os alunos dos cursos de 
saúde do UNIFEMM; 

• Conhecer uma ESF e identificar sua função no contexto assistencial 
embasado nos preceitos do SUS; 

• Inserir o aluno na realidade da comunidade da Atenção Primaria, segundo 
os preceitos do SUS; 

• Realizar visita domiciliar e analisar sua importância dentro da atenção 
primária; 

• Realizar um diagnóstico situacional sintético da ESF; 

• Identificar os principais problemas que afetam as populações residentes 
nas áreas das Estratégias de Saúde da Família; 

• Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção na comunidade com ênfase em saúde coletiva. 



Estratégias de Saúde da 
Família de Sete Lagoas 

• Nutrição 
• Enfermagem 

• Educação Física 











Saúde da Criança 
2° Período 



2° Período – Prática Integradora em 
Saúde da Criança 

• Observar higiene das mãos e escovação de dentes das crianças e orientá-las de forma 
lúdica sobre a importância desses cuidados; 

• Realizar prática de microbiologia (controle de população microbiana/higienização das 
mãos); 

• Orientar funcionários sobre doenças causadas pela não observação de hábitos de 
higiene; 

• Avaliar o estado nutricional das crianças, e informar resultados ao responsável pela 
instituição 

• Observar a qualidade e aceitação das refeições na creche; 

• Orientar as crianças e pais sobre alimentação saudável com material educativo lúdico: 
desenhos, cartilha, teatro, revista em quadrinhos; 

• Incentivar e orientar o plantio de horta na escola; 

• Observar e orientar sobre a preparação da mamadeira e a alimentação complementar; 

• Planejar e realizar atividade de Educação em Saúde; 

• Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver intervenção na 
comunidade com ênfase em saúde da criança. 



Treinamento no Laboratório de 
ETPS 

Creche no 
Bairro Santa 

Rosa 

Visita Domiciliar - ESF 



Creche Municipal – Bairro 
Santa Rosa 
 
Atividade de provar 
alimentos com olhos 
vendados. 





Saúde do Adolescente 
3° Período 



3° Período – Prática Integradora em 
Saúde do Adolescente 

• Realizar diagnóstico socioeconômico e de saúde dos alunos da 
escola e planejamento de atividades junto à direção da escola; 

• Realizar atividade em educação nutricional;  

• Realizar avaliação antropométrica dos alunos;  

• Realizar avaliação dietética dos alunos; 

• Planejar a executar atividades em educação alimentar e nutricional;  

• Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção na comunidade com ênfase em saúde do Adolescente. 



Escola 
Municipal 

Estoque de alimentos Avaliação Antropométrica 

Atividades de Educação Nutricional 



Atividades de Educação Nutricional 
com adolescentes 



Saúde Materna 
4° Período 



4° Período – Prática Integradora em 
Saúde Materna 

• Realizar o diagnóstico socioeconômico e de saúde da população da ESF; 

• Definir atividades junto à enfermeira da ESF; 

• Reconhecer ajustes fisiológicos da gestação e fatores de risco das 
gestantes atendidas na unidade; 

• Realizar Atenção Nutricional da Gestante: avaliação antropométrica, 
avaliação bioquímica, avaliação dietética, intervenção nutricional 
individual; 

• Realizar avaliação nutricional da gestante adolescente; 

• Realizar atividade de intervenção nutricional em grupo; 

• Realizar Atenção Nutricional à Nutriz; 

• Planejar e executar atividade de Educação Nutricional para gestantes e/ou 
nutrizes; 

• Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção para gestantes e/ou nutrizes. 



Acompanhamento Individual e em grupo. 
ESF 



Saúde do Adulto 
5° Período 



5° Período – Prática Integradora em 
Saúde do Adulto 

• Nas Estratégias de Saúde da Família (ESF): 
– Conhecer a equipe do NASF, presente na ESF e as atividades realizadas com a 

comunidade; Realizar e participar do grupo operativo do local;  

– Realizar a triagem nutricional; 

– Realização do atendimento nutricional individual; 

– Levantar os conhecimentos adquiridos pela comunidade, juntamente com 
uma atividade de encerramento; 

– Realizar o retorno do atendimento nutricional individual; 

– Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção na comunidade. 



5° Período – Prática Integradora em 
Saúde do Adulto 

• No Hospital: 
– Levantar o diagnóstico da unidade de prática; 

– Conhecer e aplicar os métodos de avaliação nutricional, triagem nutricional e 
AGS realizados pela nutricionista da instituição; 

– Realizar a antropometria completa; 

– Conhecer a importância dos métodos de recordatório alimentar de 24 hs;  

– Realizar os cálculos para adequação da dieta e discutir;  

– Observar o trabalho do profissional de nutrição em pacientes em UTI; 

– Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção. 



• Hospital Nossa Senhora das 
Graças 

• Hospital Municipal 
Monsenhor Flávio D’amato 

• ESF 



Saúde do Idoso 
6° Período 



6° Período – Prática Integradora em 
Saúde do Idoso 

• Nas Estratégias de Saúde da Família (ESF): 
– Conhecer o trabalho realizado na unidade com idosos; 

– Traçar o perfil da população de idosos da comunidade; 

– Apresentar e discutir o resultado dos dados obtidos pelos prontuários; 
Aplicar a avaliação nutricional e funcional do idoso; 

– Realizar a Atenção Nutricional ao Idoso, com atividades individuais e 
coletivas; 

– Realizar evolução em prontuário; 

– Observar alimentação dos idosos; 

– Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção na comunidade. 



6° Período – Prática Integradora em 
Saúde do Idoso 

• Na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI): 
– Conhecer o trabalho realizado na instituição com idosos; 

– Entrevistar um usuário com o objetivo de conhecer sua realidade; 

– Realizar avaliação nutricional completa, incluindo antropometria  e a 
Mini Avaliação Nutricional; 

– Realizar a evolução em prontuário; 

– Observar alimentação dos idosos; 

– Realizar uma atividade de Educação Nutricional, com produção de 
material educativo; 

– Coletar dados para elaboração do Trabalho Integrado e desenvolver 
intervenção na comunidade. 



ILPI Vila 
Vicentina 

Implantação da horta 

Avaliação Nutricional 



Vila Vicentina 

Atividade de 
provar novos 

alimentos 



Estágios Curriculares 

Nutrição Social 

Unimed; Planseg 

ILPI Vila Vicentina 

SMS: NASF, PSE, SISVAN 

SM Assistência Social: 
Abrigos 

Nutrição Clínica 

Hospital Municipal 

Hospital Irmandade 
Nossa Senhora das 

Graças 

Hospital Libertae 
(convênio em 
andamento) 

Unidades de 
Alimentação e Nutrição 

Massima Alimentação (Iveco, FPT) 

Stillus Alimentação (Rest. Popular, 
Rest. do Trabalhador) 

Total Alimentação (Auto Forjas, 
Sodecia, Vibra Agroindustrial) 

GR Serviços de Alimentação (Plantar 
Siderurgia, Elma Chips) 

Sodexo (Brenan Cimentos, Bombril) 

Organizações Nutri (OMR, ASK) 

Restaurante da Embrapa; 
Restaurante da USFS 



Impactos Obtidos 



Principais Resultados 

 Atendimento às demandas da comunidade 

 Alta empregabilidade dos egressos do curso nos campos de 
prática 
 NASF, PSE, SISVAN, Unimed 

 Estreitamento de Parcerias 
 SMS; SME; ILPI; Hospitais 

 Abertura de novos campos de trabalho para o nutricionista 
(levantamento de demanda) 

 Relatos recorrentes de alunos e ex-alunos reconhecendo a 
importância das Práticas Integradoras para a formação 
profissional. 





Obrigada! 
patricia.fonseca@unifemm.edu.br 

(31) 2106-2107 

mailto:patricia.fonseca@unifemm.edu.br

