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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Unidade Escolar: Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina - 

CEP - ETP 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Endereço: Entre as Avenidas Contorno e Independência, Setor de Saúde - 

Planaltina - Distrito Federal 

CEP: 73.310-000 

Telefone: (61) 3901-6588/ 3901-2632 

E-mail: cepsaudeplanaltina@gmail.com 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

CBO:325210 - Técnico em Nutrição e Dietética 

Carga Horária Total do Curso: 1.560 horas 

Carga Horária dos Módulos: 1.200 horas, sendo que 1.098 horas de aulas teonco- 

práticas e 102 horas de atividades não presenciais 

Carga Horária do Estágio Profissional Supervisionado: 360 horas 
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Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT). 

Considerando que o Técnico em Nutrição e Dietética é um profissional da area 

da Saúde, que tem como principio básico de sua atuação o bem-estar do indivíduo e 

da coletividade, o Conselho Federal de Nutricionistas publicou em 22 de abril de 2018 

a Resolução N° 605 que amplia a possibilidades de atuação deste profissional. 

Nesse sentido, o curso técnico de nivel médio dei écnico em Nutrição e Dietetica 

deve atender às exigências específicas da ocupação, as Inovações cientificas e 

tecnológicas do segmento, as mudanças no cenário alimentar e nutrraonal do Pais e 

as novas tecnologias educacionais. Para isso, foram inseridos componentes 

curriculares como gastronomia, lactário, central de terapia nutricional e banco de leite 

humano para que o profissional formado atenda às demandas sinalizadas pelo cenário, 

ao passo que outros componentes curriculares foram revisados para que 

contemplassem os novos estudos científicos. 

Assim, o profissional formado por esta Unidade Escolar deve estar apto a 

desenvolver uma visão crítica-reflexiva da realidade social na qual está inserido, alem 

de contribuir com ações que promovam de forma eficaz o atendimento das 

necessidades de proteção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde e da 

qualidade de vida da população. 

2. OBJETIVOS DO CURSO 

2.1 Objetivo Geral 

Promover educação profissional de qualidade na área de nutrição e dietética 

visando a formação de jovens e adultos críticos e reflexivos, com capacidade de 

reconhecer e interferir na sua realidade, por meio de conhecimentos técnicos, 

científicos e humanísticos, compromissados com o mundo do trabalho e com a busca 

de soluções criativas para a sustentabilidade humana. 
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2.2 Objetivos Específicos 

• Formar Técnicos em Nutrição e Dietética com competência técnica, científica e 

humanista, respeitando os preceitos éticos, contribuindo para assistência 

integral à saúde da população; 

• Atender aos princípios norteadores enunciados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico vigentes; 

• Oferecer condições para que o estudante desenvolva competências, habilidades 

e atitudes pessoais e profissionais, necessárias ao trabalho em que atua no eixo 

tecnológico Ambiente e Saúde; 

• Contribuir para a qualidade da atenção à saúde da população por meio da 

integração do ensino, serviço e comunidade; 

• Ser referência na concepção pedagógica e metodológica adotada no processo 

de formação no curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética; 

• Instruir procedimentos e técnicas para atender populações enfermas e sadias, 

nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN); Unidades de Nutrição e 

Dietética (UND), Programas Institucionais, Unidades Básicas de Saúde e 

similares; e 

• Favorecer a interdisciplinaridade e o contato precoce do estudante com a prática 

profissional e novas tecnologias. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada que orienta o desenvolvimento deste Plano de Curso 

pauta-se pelos princípios da aprendizagem com autonomia e do desenvolvimento de 

competências profissionais, entendidas como a "capacidade de mobilizar, articular e 

colocar em ação de valores, conhecimentos e habilidades necessários ao desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho". 

As competências profissionais descritas na organização curricular foram 

definidas com base no perfil profissional de conclusão, considerando processos de 

trabalho de complexidade crescente, relacionados à nutrição e dietética. 

Tais competências desenham um caminho metodológico que privilegia a prática 

pedagógica contextualizada, colocando o estudante diante de situações-problema que 
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possibilitem o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários 

para a ação e a solução de questões inerentes à natureza do trabalho nesse 

seguimento. 

A incorporação de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras previstas para 

este curso, como o trabalho com projeto, atende aos processos de produção da área, 

às constantes transformações que lhe são impostas e às mudanças socioculturais 

relativas ao mundo do trabalho, pois propicia aos estudantes a vivência de situações 

desafiadoras que levam a um maior envolvimento, instigando-os a decidir, opinar, 

debater e construir com autonomia o seu desenvolvimento profissional. Permite, ainda, 

a oportunidade social de trabalho em equipe, assim como o exercício da ética, da 

responsabilidade social e da atitude empreendedora. 

As situações de aprendizagem previstas para cada módulo consideram 

contextos similares àqueles encontrados nas condições reais de trabalho, e estimula a 

participação ativa dos estudantes na busca de soluções para os desafios que deles 

emergem. Estudo de casos, proposição de soluções de problemas, pesquisas em 

diferentes fontes, contato com empresas e especialistas da área, pesquisas, 

apresentação de seminários, visitas técnicas, atividades de campo, atividades práticas, 

simulações de contextos e vivências em laboratório, compõem o repertório do trabalho 

por projeto, que serão especificadas nas ementas e cronogramas de aula dos 

professores a serem elaborados sob a coordenação pedagógica em conjunto com os 

professores do CEP-ETP e registrado em documento próprio. 

Os componentes curriculares Atividades Complementares em 

Empreendedorismo, Atividades Complementares em Promoção da Saúde e Atividades 

Complementares em Conhecimento Científico auxiliam no processo de inserção do 

estudante em sua realidade profissional, por meio de estudos e práticas que contribuem 

para sua formação crítica, ética, diversificada, humana e profissional. Os referidos 

componentes curriculares totalizam 102 (cento e duas) horas de atividades não 

presenciais, distribuídas nos módulos Básico, I e II, que serão trabalhadas por 

professor/tutor interagindo com os estudantes por meio de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 
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4. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO 

O curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética destina-se 

aos estudantes do Ensino Médio, podendo ser oferecido de forma articulada 

concomitante e/ou subsequente a este. No caso de ser concomitante, o estudante 

deverá estar cursando a partir da 2a série do Ensino Médio. 

A aprovação e a classificação ocorrerão de acordo com o processo seletivo 

realizado pela Unidade Escolar, conforme edital, orientado pela Secretária de Estado 

de Educação do Distrito Federal - SEEDF; 

A idade mínima para ingresso no curso é de dezesseis (16) anos, sendo que 

para cursar o estágio profissional supervisionado o estudante deverá ter dezoito (18) 

anos completos; e 

As inscrições e as matrículas serão efetuadas, conforme cronograma 

estabelecido e divulgado pelo Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de 

Planaltina. 

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO 

5.1 Técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética 

5.1.1 Perfil de conclusão do técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e 

Dietética 

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016) e a 

Resolução CFN N0 605/2018 (BRASIL, 2018) que trata do registro e fiscalização 

profissional de Técnicos e dá outras providências, assim, o egresso do curso técnico 

de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética deverá: acompanhar e orientar as 

atividades aplicando as normas de controle higiênico-sanitário em todo o processo de 

produção de refeições; participar de ações e estudos das necessidades nutricionais de 

indivíduos e coletividades, em todas as fases do ciclo da vida; colaborar e implementar 

cardápios adequados ao público-alvo; realizar avaliação antropométrica em indivíduos 

para subsidiar a avaliação nutricional; monitorar as dietas de rotina, de acordo com a 

prescrição dietética; participar de ações voltadas para a educação alimentar e 

nutricional. 
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5.1.2 Competências e habilidades do técnico de nível médio de Técnico em 

Nutrição e Dietética 

• Conhecer as necessidades nutricionais do ser humano em todas as fases do 

ciclo da vida, de forma a correlacionar as práticas alimentares do indivíduo e da 

comunidade com o estado nutricional; 

• Compreender os mecanismos fisiológicos da nutrição e sua repercussão no 

processo saúde-doença, relacionando a alimentação na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde; 

• Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade do alimento em 

todo o processo de produção, atendendo às normas de segurança alimentar 

• Interpretar a realidade, a partir da articulação entre os diversos saberes, tendo a 

pesquisa como eixo norteador da prática laborai; e 

• Respeitar os valores estéticos, políticos e éticos, na perspectiva do trabalho, 

favorecendo a boa convivência entre os profissionais envolvidos e o público alvo. 

5.2. Atendente de Nutrição 

5.2.1 Perfil de conclusão do Atendente de Nutrição 

Exerce atividades junto ao Serviço de Nutrição e Dietética, em instituições de 

saúde, comerciais e educacionais. Atua em cozinhas, unidades de internação hospitalar 

e em todo o processo produtivo da dieta, auxilia na distribuição de refeições aos 

pacientes, acompanhantes e funcionários. 

5.2.2 Competências e habilidades do Atendente de Nutrição 

• Orientar os funcionários quanto à manipulação e distribuição de dietas, em 

ambiente hospitalar, de acordo com os padrões de qualidade e higiene; e 

• Desenvolver as ações no processo de produção e distribuição de dietas em 

hospitais, creches, casas de repouso, reabilitação, entre outros 

vigentes; 

estabelecimentos. 
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5.3. Lactarísta 

5.3.1 Perfil de conclusão do Lactarísta 

Prepara, distribui e armazena alimentos lácteos. Controla estoques e higieniza 

mamadeiras e demais dispositivos. Garante a assepsia do ambiente e das substâncias 

manipuladas. Domina as diferentes fórmulas quanto a especificidades e adequação às 

necessidades. 

5.3.2 Competências e habilidades do Lactarísta 

. Aplicar conhecimentos sobre boas práticas em manipulação de alimentos e 

legislações sanitárias no lactário; 

• Preparar diferentes fórmulas infantis de acordo com as especificações e 

necessidades almejadas, distribuí-las e armazená-las; e 

• Desenvolver ações sobre aleitamento materno e sua importância. 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ COM CARGA HORÁRIA 

DO CURSO 

A Resolução CNE/CEB N0 3/2008 (BRASIL, 2008) dispõe sobre a instituição do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio e em seu Art. 3o determina que 

os cursos constantes sejam organizados por eixos tecnológicos definidores de um 

projeto pedagógico que contemple as trajetórias dos itinerários formativos e estabeleça 

exigências profissionais que direcionem a ação educativa das instituições e dos 

sistemas de ensino na oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

O curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética. do eixo 

tecnológico Ambiente e Saúde, será ofertado na modalidade presencial, organizado em 

regime modular por componente curricular, nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

A carga horária total do curso é de 1.560 (mil quinhentos e quarenta e oito) horas, 

sendo 1.200 (mil e duzentas) horas divididas em 03 (três) módulos, das quais 1.098 

(mil e noventa e oito) horas em aulas teórico-práticas e 102 (cento e duas) horas de 

atividades não presenciais, e 360 (trezentas e sessenta) horas destinadas ao Estágio 

Profissional Supervisionado. 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 
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A organização curricular do curso está estruturada em 3 (três) módulos, 

organizados da seguinte forma: 

Módulo Básico; com 14 (quatorze) componentes curriculares, com carga horária de 

400 (quatrocentas) horas, sendo que 366 (trezentos e sessenta e seis) horas 

destinadas às aulas teórico-práticas e 34 (trinta e quatro) horas para atividades não 

presenciais. 

Módulo I: com 08 (oito) componentes curriculares, com carga horária de 400 

(quatrocentas) horas, sendo que 366 (trezentos e sessenta e seis) horas destinadas às 

aulas teórico-práticas e 34 (trinta e quatro) horas para atividades não presenciais. 

Ao estudante que for aprovado no Módulo Básico e Módulo I, haverá uma saída 

intermediária, que fará jus ao certificado de Qualificação Profissional Técnica em 

Atendente de Nutrição. 

Módulo II: com 09 (nove) componentes curriculares, com carga horária de 400 

(quatrocentas) horas, sendo que 366 (trezentos e sessenta e seis) horas destinadas às 

aulas teórico-práticas e 34 (trinta e quatro) horas para atividades não presenciais. 

Ao estudante que for aprovado nos Módulos Básico, I e II, haverá uma saída 

intermediária, que fará jus ao certificado de Qualificação Profissional Técnica em 

Lactarista. 

Estágio Profissional Supervisionado; tem carga horária de 360 (trezentos e 

sessenta) horas. O estudante pode realizá-lo no início ou após o término do modulo II. 

após ter concluído e ser considerado Apto (A) nos módulos básico e I. 

Ao estudante que for considerado Apto (A) nos Módulos Básico, I, II e Estágio 

Profissional Supervisionado e tiver concluído o Ensino Médio e equivalente, sera 

concedido o diploma de técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietetica, Eixo 

Tecnológico, Ambiente e Saúde. 
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O componente curricular Atividades Complementares em Empreendedorismo 

será realizado com atividades não presenciais, na qual o professor/tutor irá interagir 

com os estudantes por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), O 

tutor/professor é responsável por elaborar o material didático e atividades, os quais 

serão postados conforme cronograma elaborado pelo mesmo, além de estimular a 

participação em discussões online, acompanhar o desenvolvimento dos estudantes nas 

atividades propostas e realizar avaliações constantes da participação e aproveitamento 

das atividades. 

O componente curricular Atividades Complementares em Promoção da Saúde 

será desenvolvido com a participação do estudante em atividades práticas e educativas 

realizadas no CEP-ETP e atividades, que acontecem fora do ambiente escolar, as quais 

visam a aproximação do estudante com a prática e a comunidade. O tutor/professor 

tem a responsabilidade de informar, orientar e acompanhar a participação do estudante 

nas atividades práticas e educativas, que acontecem no CEP-ETP como oficinas, 

exposições e dias temáticos e em locais como escolas de ensino infantil e médio, 

centros de saúde e outros locais onde o CEP-ETP possa contribuir com atividades 

educativas. 

No componente curricular Atividades Complementares em Conhecimento 

Científico considera-se a participação em projetos sociais, atividades culturais, 

programas de voluntariado, oficinas, treinamento em serviço, cursos específicos 

relativos aos componentes curriculares presentes no Módulo Básico, I e II deste Plano 

de Curso, congressos, simpósios e outras atividades similares. Somente serão aceitas 

atividades correlacionadas ao curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e 

Dietética, sendo obrigatória a apresentação de documentação comprobatória da 

participação efetiva do estudante, em forma de certificado ou declaração, especificando 

a carga horária, período de execução e descrição das atividades. 

Somente serão consideradas, para efeito de validação das atividades no 

componente curricular Atividades Complementares em Conhecimento Científico a 

participação no período em que o estudante estiver regularmente matriculado, nao 

sendo aceita pontuação de atividades realizadas fora deste período. 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 
12 

e-y 
NUTRiÇ&O 



k 
à 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltiua 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltiua 

Cabe ressaltar que devido à especificidade do componente curricular Atividades 

Complementares em Conhecimento Científico não será delimitada ementa, pois trata- 

se de componente curricular com possibilidades acadêmicas variáveis a ser definida. 

considerando as demandas do grupo. 

O cumprimento da carga horária dos componentes curriculares Atividades 

Complementares é requisito obrigatório para conclusão do Curso Técnico em Nutrição 

e Dietética e conseqüente diplomação do estudante. 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 
13 

MUTrtiçio 



A 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

^saüíüí' 

6.1 Matriz Curricular 
-CEP/ETP 

bnidade Escolar: Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina 
burso; Técnico em Nutnção eDietética Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

T'.7'0' MaUitlro, Vespartlno e Nolurno 

MÓDULOS 

BÁSICO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA LcouiSITO I 

teórico-prâtica|requis,to 

Anatomia e Fisioloqia (AF) 
Microbiologia/parasitologia (MP) 
Saúde e Cidadania Ambiental (SCA) 
Atendimento Pré-Hospítalar (APH)) 
Química Aplicada à Saúde (QAS) 
Português Aplicado à Saúde (PAS) 

54 
54 
46 

Segurança no Trabalho (ST) 

10 
11 

Ética em Saúde (ES) 

Psicologia (Ps) 
12 
13 
14 

Fundamentos da Nutrição (FN 
introdução a Pesquisa Científica (IPC) IULI UUU VOU» O » —      -7-  / . 
Atividades Cnmplementares em Empreendedorismo (ACE) 

CARGA HORÁRIA DO MÕDULO BASICQ 
15 iNutrinão Clínica-Hosnitalar 1 (NCH11 
16 Nutrição Materno InfantilJNMl) 

20 
21 

Nutncão Humana iNHl 
Higiene dos Alimentos e Legislaçbes Sanitárias (HALS) 

19 Técnica em Dietética 1 (TD1) 
Gastronomia (Gs) 
Pesquisa científica 1 (Pd) 

23 

Atividades Complementares em Promoção da Saúde (ACPS) 
CARGA HORÁRIA DO MODULO I  

FORMAÇÃO INTERMEDIÁRIA: ATENDENTE DE NUTRIÇÃO 

Nutrição e Saúde públicajNSP) 
24 
25 

Nutrição Clínica-Hospitalar 2 ÍNCH2) 
técnica em Dietética 2 (TC2) 

26 
27 

Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição (GUAN) 
tecnologia dos alimentos (TA) 
Educação Alimentar e Nutricional (EAN) —— 777^,01 mn 
Lactário, Central de Terapia Nutricionai e Banco de Leite Humano (LCTNBLH) 

ESTÁGIO 
. PROFISSIONAL 
ISUPERVISIONADO 

/CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

30 
31 

32 

trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

33 

I 1 quq U IV» «-1^     ^—  —; — / A 
Atividades Cornplemgntares_em-CorjTecimentOjCienti^^ 

CARGA HORÁRIA DO MODULO II 
FORMAÇÃO INTERMEDIÁRIA: LACTARISTA 

Nutrição Clínica-Hospitalar e Materno Infantil 1  

34 
Produção 1 

35 
36 

Nutrição Social 1 
Nutrição Clínica-Hospitalar e Materno Infantil 2 
Produção 2 

28 
28 
28 
28 
18 
18 
18 

66 

54 
54 
18 

40 
64 
64 
64 
36 
36 
52 
10 

60 

37 Nutrição Social 2  
CARGA HORÁRIA DO ESTAGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

Ir.ARGA HORÁRIA DOS MÓDULOS BÁSICO, I e II 
Ir.ARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO.. 
  CARGA HORARIA TOTAL DO CURSO 
OBSERVAÇÃO: ■ . • . 

13h30âs ,7»30 tias 13h as 23h no turno noturno. 

•nrios os turnos possuem ?n Ivintel minutos de intervalo, não computados na carga horána diãna. — 

60 
60 

13 

15 
19 

17 

15 e 16 
18 e 19 
17 e 23 
24 e 32 
25 e 33 
28 e 34 
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6.2 Ementas 

6.2.1 Módulo básico 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Anatomia e Fisiologia 

Carga horária: 54 horas 

Competências 

A. Compreender a fisiologia dos Sistemas que compõem o corpo humano; e 

B. Compreender as estruturas anatômicas dos sistemas que compõem o corpo 

humano e suas principais funções. 

Habilidades 

1 Conceituar Anatomia e Fisiologia Humana; 

2. Descrever do Sistema Esquelético; 

3. Descrever do Sistema Muscular; 

4. Descrever do Sistema Nervoso; 

5. Descrever do Sistema Respiratório; 

6. Descrever do Sistema Cardiovascular, 

7. Descrever do Sistema Endócrino; 

8. Descrever do Sistema Reprodutor; 

9. Descrever do Sistema Digestivo; 

10. Descrever do Sistema Urinário; e 

11. Descrever do Sistema Tegumentar. 

Bases tecnológicas 

A. Nomenclatura anatômica; 

B. Posição, eixos e planos anatômicos; 

C. Anatomia topográfica; 

D. Anatomia sistêmica; 

E. Esqueleto (definição, funções e tipos de ossos); 
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F. Articulações (definições e classificação); 

G. Tecido muscular (definição, unidade estrutural, unidade funcional 

classificação); 

H. Sistema nervoso (definição, função e divisão), 

I. Neurônios (constituição e classificação); 

J. Sistema respiratório (definição e estrutura anatômica); 

K. Sangue (definição, composição e funções), 

L. Coração (localização, forma e estruturas); 

M. Pequena circulação; 

N. Grande circulação; 

O. Sistema endócrino (definição, função e divisão), 

P. Sistema reprodutor (definição, função e divisão), 

Q. Métodos contraceptivos; 

R. Sistema digestivo (definição, função e divisão), 

S. Nutrientes e metabolismo; 

T. Sistema Urinário (definição, função e divisão), 

U. Disfunções urinárias; e ^ 

V. Sistema Tegumentar (definição, estruturação, função e divisão). 

Referência básica 

NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 2.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 

Referência complementar 

D'ÂNGELO E FATINI. Anatomia humana Sistêmica e Segmentar. São Paulo: Atheneu, 

2007- 
TORTORA. GJ. GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia humana. Rio 

de Janeiro; Guanabara Koogan, 2007. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Microbiologia e parasitologia 

Carga horária: 54 horas 

Competências 

A. Realizar estudos e pesquisas sobre microrganismos que prejudicam a saúde, 

observando os agentes etiológicos e as doenças que causam; 

B. Diferenciar as principais patologias dentre os ramos da microbiologia e 

parasitologia; e 

C. Conhecer as recomendações para prevenção das infecções em ambientes 

saúde. 

Habilidades 

1. Conceituar e classificar a microbiologia e parasitologia e os seus respectivos 

ramos; 

2. Conceituar microrganismo; 

3. Conceituar imunidade ativa e passiva; 

4. Conceituar e diferenciar soros e vacinas, 

5. Identificar morfologia e fisiologia do vírus, 

6. Identificar e reconhecer as principais patologias causados por vírus; 

7. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por vírus; 

8. Identificar morfologia. citologia e fisiologia das bactérias; 

9. Identificar e reconhecer as principais patologias caudas por bactérias, 

10. Relacionar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por bactérias; 

11. Identificar as bactérias via método gran; 

12. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos ricketsias e microplasmas; 

13. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por ricketsias e 

microplasmas; 

14. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por ricketsias e 

microplasmas; 

15. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos protozoários, 
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16. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por protozoários, 

17. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 

protozoários; 

18. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos helmintos, 

19. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por helmintos; 

20. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por helmintos: 

21. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos fungos, 

22. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por fungos; 

23. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por fungos, e 

24. Identificar a evolução das doenças. 

Bases Tecnológicas 

A. Conhecer a classificação dos seres vivos nos reinos; 

B. Identificar a nomenclatura binomial; 

C. Conceituar e classificar parasitologia e microbiologia; 

D. Conceituar microrganismos; 

E. Conceituar imunidade ativa e passiva; 

F. Conceituar e diferenciar soros e vacinas; 

G. Identificar morfologia e fisiologia dos vírus, 

H. Identificar e reconhecer s principais patologias causadas por vírus; 

I. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por vírus; 

J. Identificar a morfologia, fisiologia e citologia das bactérias, 

K. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por bactérias; 

L. Identificar as bactérias via método gran; 

M. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos ricketsias e microplasmas; 

N. Associa hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por ricketsias e 

microplasmas; 

O. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos protozoários, 

P. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por protozoários; 

Q. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 

protozoários; 
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R. Identificar citologia, morfologia e fisiologia dos helmintos, 

S. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por helmintos; 

T. Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por helmintos; 

U. Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos fungos, 

V. Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por fungos; 

W. Identificar a evolução das doenças; e 

X. Aprender a manipular alguns métodos caseiros como formas de tratamentos 

para algumas parasitoses. 

Referência básica 

MAD16AN, M.T.; MART1NKO, J.M; DUNLAP, P.V, CLARK, D.P. Microbiologia de 

Brock. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p. 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. to.ed. Porto Alegre; Artmed, 

2010. 

Referência complementar 

PELCZAR JR M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia: conceito e aplicações. 

Tradução de Sueli Yamada, Tania Ueda Nakamura, Benedito Prado Dias Filho. Revisão 

técnica de Celso Vataru Nakamura. São Paulo: Makron Books, 1996. 524 p. 1v. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Saúde e cidadania ambiental 

Carga horária: 46 horas. 

Competências 

A. Compreender Saúde como resultado de ações individuais e coletivas, que 

podem estar relacionadas aos cuidados de gestão com o meio, e 

B. Conhecer as premissas e legislação básica do Sistema Único de Saúde (SUS), 

bem como a Política de Humanização (Humaniza SUS). 
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Habilidades 

1. Conceituar Saúde; 

2. Aplicar conhecimentos de higiene e saneamento para controle e prevenção; e 

3. Promover a saúde da comunidade através da informação. 

Bases Tecnológicas 

A. Conceito de Saúde segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS); 

B. Gestão e uso racional da água; 

C. Gestão e acondicionamento adequado de resíduos sólidos; 

D. Agrotóxico, inseticidas e Saúde; 

E. Noções de saneamentos básico; 

F. Determinantes sociais de saúde; 

G. Introdução ao SUS; 

H. Evolução histórica da organização do sistema de saúde No Brasil e a construção 

do SUS — princípios, diretrizes e arcabouço legal, 

I. Controle Social do SUS; 

J. Resolução n° 453/2012 (Conselho Nacional de Saúde); 

K. Política Nacional de Gestão Estratégica e participativa do Ministério da Saúde 

L. Constituição Federal (art. 194 a 200); 

M. Lei Orgânica de Saúde; 

N. Lei n0 8080/1990; 

O. Lei n0 8142/1990; e 

P. Decreto Presidencial n0 7508/2011. 

Referência básica 

GIUGLIANl, E.R.J. e cols. Medicina ambulatorial: conditas de atenção primária 

baseadas em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2005. cap. 5, p.88-98. 

Referência complementar 

ANDRADE, L.O.M.; BARRETO, FONSECA, C.D. A estratégia saúde da família. 

In.; DUNCAN, B.B.; SCHMIDT, M.I., 2005. 
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MENDES, E.V. A atenção primária à saúde do SUS. Fortaleza: escola de saúde pública 

do Ceará, 2002. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Atendimento Pré-Hospitalar 

Carga horária: 28 horas 

Competências 

A, Compreender a dinâmica de uma emergência e saber como se portar em 

atendimento pré-hospitalar; e 

B. Aprender técnicas básicas de atendimentos pré-hospitalar. 

Habilidades 

1. Conceituar Atendimento Pré-Hospitalar; 

2. Conceituar Urgência e Emergência; 

3. Identificar situações em que seja necessário solicitar serviços adicionais e 

especializados; 

4. Conceituar e classificar trauma; 

5. Saber prevenir traumas; 

6. Identificar os materiais que podem auxiliar no atendimento pré-hospitalar; 

7. Saber utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC); 

8. Conhecer medidas a serem tomadas em urgências coletivas; segurança do local 

e da vítima; 

9. Conceituar ferimento e hemorragia; 

10. Saber como se portar em casos de ferimentos e hemorragias; 

11. Identificar desmaios, lipotimia e crises convulsivas; 

12. Saber como se portar em casos de desmaio, lipotimia e crises convulsivas; 

13. Classificar a gravidade da Obstrução das Vias Aéreas por Corpos Estranhos 

(OVACE); 
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14. Saber qual a técnica utilizada para reverter a OVACE; 

15. Reconhecer técnicas para socorrer vítimas de afogamento; 

16. Reconhecer técnicas para socorrer vítimas de choque elétrico; 

17. Identificar parada cardiorrespiratória; e 

18. Aplicar o protocolo de Referência em parada cardiorrespiratória (PCR). 

Bases Tecnológicas 

A. Conceito de Atendimentos Pré-Hospitalar (APH); 

B Conceituar Urgência e Emergência; 

c. Serviço de Assistência Adicionais (Policia Militar, Policia Rodoviária Federal, 

entre outros) e Especializados (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal); 

D. Conceito, classificação e prevenção de traumas, 

E. Materiais utilizados no atendimento pré-hospitalar, 

p precauções universais (EPl e EPC); 

G. Avaliação do local e Técnicas de Mobilização, 

H. Tipos de ferimentos e hemorragias; 

I. Conduta frente à vítima de ferimentos e hemorragia, 

J. Desmaios, lipotimia e crises convulsivas; 

K. Obstrução das Vias Aéreas por Corpos Estranhos (OVACE); 

L. Manobras de Heimlich em adultos e criança; 

M. Afogamento; 

N. Choque elétrico; e 

O. Suporte Básico de Vida em Parada Cardiorrespiratória. 

Referência básica 

CATERINO, J.M.; KAHAN, S. Emergências médicas em uma página. Rio de Janeiro; 

Guanabara Koogan, 2006. 

MINAYO, M.C.S.; DESLANDES, S.F. Análise da implantação do sistema de 

atendimento pré-hospitalar. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2008. 
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Referência complementar 

MEEKER, Margaret Hunth; ROTHROCK, Jane C. Alexander: cuidados de enfermagem 

ao paciente cirúrgico. 10,ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

PADILHA, K.G. et ai. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente critico. Barueri (SP): 

Manole, 2010. 

PIRES, M.T.B.; STARLING, S.V. Manual de urgências em pronto socorro. 9.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: química aplicada a saúde 

Carga horária: 28 horas 

Competências 

A. Compreender o conhecimento químico como aspecto importante na resolução 

de situações problema para melhoria da Saúde Humana, e 

B. Analisar dados quantitativos, estimativas e medidas, compreendendo as 

proporções presentes na relação Química e Ambiente. 

Habilidades 

1. Conceituar elementos, substâncias e reações químicas, 

2. Identificar e relacionar unidades de medida usadas para diferentes grandezas; 

3. Reconhecer a tabela periódica como ferramenta na associação de informações 

e propriedades entre elementos; 

4. Identificar as ligações químicas na formação de substâncias, 

5. Reconhecer os conceitos de Ácido, Base e Sais relacionando-os com produtos 

e fenômenos inorgânicos do Corpo Humano; e 

6. Relacionar ligações químicas com formação de substâncias e compostos. 

Bases Tecnológicas 

A. Química e Saúde Humana; 
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B. Substâncias, transporte e proporção no corpo humano (discussão coletiva), 

C. Construção coletiva de Tabela Periódica: 

D. Propriedades básicas dos elementos representativos, 

E. Materiais e Equilíbrio químico; 

F. Conversão de medidas, regra de três simples, potenciação (notação cientifica); 

G. Leis Ponderais (Lavoisier, Proust); 

H. Soluções; 

I. Solução Tampão / pH; 

J. Reações, Alimentos e Energia; 

K. Relação entre ligações químicas e energia; e 

L. Química do Carbono (Carboidratos, Proteínas e Lipídeos). 

Referência básica 

PETER, A.; JONES, L. Princípios de química - questionando a vida moderna e o meio. 

3.ed. São Paulo: Artmed, 2006. 

Referência complementar 

LELAND HOLLENBERG, J. Química no laboratório. 5.ed. Barueli: Manole, 2009. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Português aplicado à saúde 

Carga horária: 28 horas 

Competências 

A. Reforçar a compreensão de textos, observando os fatores de textualidades: 

clareza, informalidade, objetividade, coesão, coerência, concisão e adequação, 

e 

B. Elaborar textos descritivos, narrativos e argumentativos, observando as normas 

gramaticais. 
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Habilidades 

1. Identificar a linguagem culta e informal; 

2. Interpretar textos e apreender a mensagem principal dos mesmos, 

3. Identificarmos textos, de forma contextualizada, a gramática da língua, 

4. Perceber idéias implícitas no texto; 

5. Reconhecer os recursos verbais e não verbais utilizados como formas de 

comunicação: 

6. Redigir textos de forma clara, direta, objetiva, concisa e coerente, de acordo coa 

as exigências contextuais e gramaticais, 

7. Utilizar a linguagem culta em situações diversificadas, e 

8. Adequar conforme a gramática as diferentes e variadas modalidades 

redacionais; dissertativa, narrativa e descritiva. 

A 

st 

Bases tecnológicas 

A. Interpretação de textos retratados em imagens ou palavras; 

B. Interpretação de artigos científicos e textos na área da saúde, 

C. Produção de resumos e resenhas dos textos lidos; 

D. Reprodução de relatórios das atividades diárias em serviço de saúde; 

E. Revisão dos aspectos gramaticais dentro dos textos trabalhados (concordância 

nominal e verbal; ortografia e regras de acentuação gráfica); e 

F. Organização e estruturação de textos em parágrafos. 

Referência básica 

BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática. Opressão? Liberdade? São Paulo; Ática, 

1985. 

MARQUESl, S. C. A organização do texto descritivo m língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2004. 

Referência complementar 

KOCH, I.G.V. & Travaglia, L.C. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 1989. 

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo; Contexto, 1990. 
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SILVA. Sérgio Nogueira Duarte. O português do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Segurança no trabalho 

Carga horária: 28 horas 

Competências 

A. Conhecer os princípios básicos de prevenção de acidente de trabalho, acidentes 

domésticos e de combate ao fogo; e 

B. Compreender, a ocorrência de agentes químicos, físicos, ergonômicos, 

biológicos e biopsicossocial e mecânico no ambiente de trabalho e seus efeitos 

na saúde dos trabalhadores. 

Habilidades 

1. Identificar situações de risco no ambiente laborai; 

2. Identificar as doenças ocupacionais e suas relações com determinadas 

atividades; 

3. Utilizar adequadamente os EPrs; 

4. Reconhecer os EPCs e os equipamentos de combate ao fogo; 

5. Identificar a sinalização de segurança e aplicá-las adequadamente nos locais de 

trabalho; 

6. Conhecer as medidas de controle dos riscos ambientais, e 

7. Conhecer as causas das doenças relacionadas ao ambiente de trabalho: Lesões 

por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT). 

Bases tecnológicas 

A. História, objetivo e conceito de Saúde e Segurança no Trabalho; 

B. Acidentes de trabalho; fatores geradores de acidentes no trabalho; 

C. Prevenção de acidentes de trabalho; 
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D. Acidentes domésticos: causas mais comuns e prevenção; 

E. Riscos ambientais: Biológico. Físico, Químico, Ergonômico, Biopsicossocial e 

Mecânicos; 

F. Doenças ocupacionais: causas e medidas preventivas; 

G. Princípios de Ergonomia; 

H. Medidas de proteção individual e coletiva Norma Regulamentadora (NR) N 6. 

tipo, uso e legislação pertinente; 

I. Sinalização de Segurança (NR 26); 

J. C1PA; organização e funcionamento (NR 05); e 

K. Prevenção e combate ao fogo. 

Referência básica 

JÚNIOR, Adalberto Mohai Szabó. Manual de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho. 7.ed. São Paulo; Rideel, 2014. 

MILANELI, Eduardo; OLIVEIRA, João Bosco de Castro; BOLOGNESI, Paulo Roberto. 

Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 2.ed. São Caetano/SP: Yendis. 

2013. 

Referência complementar 

NEVES, Marcos Antônio Borges das. As Doenças Ocupacionais e as Doenças 

Relacionadas ao Trabalho. São Paulo: LTr, 2011. 

NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e Saúde no Trabalho. 6.ed. São Paulo. Grupo 

Editorial Nacional, 2014. 

REIS, Roberto Salvador. Segurança e Saúde do Trabalho - Normas 

Regulamentadoras. 8.ed. São Paulo: Yendis, 2011. 

SCALDELAI, A.V; OLIVEIRA, C.A.D; MILANELI, E; CAS, J.B. Manual prático de 

segurança e saúde do trabalho. Ed. Yendis, 2.ed. 2009. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Atendimento ao Público 

Carga horária: 18 horas 

Competências 

A. Compreender a dinâmica do comportamento humano nas relações intrapessoal, 

interpessoal e profissional; 

B. Desenvolver a identidade profissional; 

C. Promover atendimento humanizado e de qualidade; e 

D. Intervir na realidade com proatividade, ética, postura profissional, trabalho em 

equipe e cooperação. 

1. Aplicar os princípios básicos da dinâmica do comportamento humano nas 

relações intrapessoal, interpessoal e profissional; 

2. Diferenciar atendimento de atendimento humanizado; 

3. Praticar comunicação específica e acessível visando melhorar o atendimento ao 

4. Interagir proativamente nas simulações de reuniões de trabalho e delegação de 

tarefas que são pertinentes as atividades de atendimento ao público, 

5. Reconhecer técnicas e posturas proativas que facilitem a otimização do trabalho 

e do atendimento a pessoas; 

6. Utilizar técnicas de atendimento com ênfase nas especificidades do cliente; 

7. Organizar estruturas físicas e ou virtuais que facilitem e otimizem o atendimento. 

8. Atender ao público com qualidade e de maneira humanizada, 

9. Identificar os fundamentos cognitivos das emoções, bem como suas aplicações 

o cotidiano; 

10. Identificar e conceituar as inteligências múltiplas; e 

11. Conceituar e reconhecer a importância da inteligência emocional na constituição 

da identidade profissional. 
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Bases Tecnológicas 

A. Atendimento proativo; 

B. Cooperação e Competição; 

C. Trabalho em equipe; 

D. Contexto organizacional e Cultura Organizacional: 

E. Tipos de reuniões; 

F. Noções de Marketing no Atendimento ao Público; 

G. Pirâmide Maslow; 

H. Inteligências Múltiplas; e 

I. Quantitativo Intelectual e Quantitativo Emocional. 

Referência básica 

ANDRADE, Renato F. De. Atendimento a clientes. Série Saiba Mais. São Paulo: Editora 

SEBRAE, 1.ed. 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração, ed. compactada. 

Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

DANTAS, Brandão. Atendimento ao público nas organizações. São Paulo. Editora 

SEBRAE, 2004. 

Referência complementar 

BOGMANN, Itzhak Méier. Marketing de relacionamento; estratégias de fidelização e 

suas implicações financeiras. São Paulo; Nobel, 2000. 

FREEMANTLE, David. O que você faz que agrada seus clientes? Agregando valor 

emocional positivo. Rio de Janeiro; Pearson / Prentice Hall, 1.ed. 2006. 

GERSON, R. F. A excelência no atendimento a clientes; mantendo seus clientes por 

toda a vida. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 

IASNOGRODKI, David. Atendimento 10; a fórmula do sucesso. Editora Imprensa Livre, 

2002. 

KAPLAN, Steve. A estratégia do elefante: como conquistar e manter grandes clientes. 

185 pag. São Paulo; CAMPUS, 1.ed. 2006. 
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KOKOTLER, Philip. Administração de marketing. Edição do Milênio. São Paulo. 

Prentice Hall, 2000. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9.ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2003. 

LEWIS, David; BRIDGES, Darren. A alma do novo consumidor. 214 pag. São Paulo: M 

Books, 2004. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade; teoria e prática. 2.ed. São Paulo 

Atlas, 2000. 

PASSOS, Elizabete. Ética nas organizações. São PAULO. Atlas, 2012. 

RESENDE, Willian. Como fidelizar seu cliente. Rio de Janeiro: Axcel editora, 1.ed. 

2004. 

SAMARA, Beatriz S.; MORSCH, Marco A. Comportamento do consumidor: conceitos e 

casos. São Paulo: Editora Prentice - Hall, 2006. 

SCHIMITT, Bernard H. Gestão da experiência do cliente. Porto Alegre; Bookman, 2004. 

VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. Rio de Janeiro, 2000. 

Whiteley, Richard C. A empresa totalmente voltada para o cliente; do planejamento à 

ação. 24ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992. 

WILLINGHAM, Ron. Cliente também é gente; cuide bem de seus clientes e veja sua 

empresa crescer. São Paulo: CAMPUS, 1.ed. 2006. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Ética em saúde 

Carga horária: 18 horas 

Competências 

A. Desenvolver a visão crítica sobre os direitos humanos e a conduta ética 

necessária para o trabalho e o exercício da cidadania; 

B. Compreender a ética teleológica e deontológica na perspectiva da saúde, 

C. Desenvolver argumentação reflexiva sobre os temas bioéticos; e 

D. Tomar decisões de forma consciente e ética. 
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Habilidades 

1. Definir ética e moral; 

2. Reconhecer a importância da ética na vida social, emocional e profissional, 

3. Identificar a aplicabilidade da ética no âmbito profissional e da saúde; 

4. Definir Bioética e discutir os temas que constituem dilemas bioéticos; 

5. Discernir a aplicabilidade da ética teleológica e deontológica; 

6. Conceituar Bioética: 

7. Identificar como a ética influencia na tomada de consciência e no processo 

evolutivo do indivíduo; e 

8. Propor soluções para conflitos éticos. 

Bases Tecnológicas 

A. Moral e ética; 

B. Ética Teleológica e Ética Deontológica; 

C. Virtudes e Vícios no contexto ético; 

D. Preconceitos, Ideologia, Alienação, Tabus e Estereotipias, 

E. Código de ética; 

F. Implicações jurídicas e ética; e 

G. Direitos Humanos. 

Referência básica 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

SENAC. DN. Ética e Trabalho / Maria H. B. Gonçalves; Nely Wyse. Rio de Janeiro. Ed 

Senac Nacional, 1997. 

VILLELA, E.C; PITA, P.S; BREITEINBAUCH, G. A ética nas relações de trabalho; 

reflexões sobre fontes de poder em Foucault e Heller. Rev. Paidéia, 2005. 

Referência complementar 

AQUINO, C. P. Administração de recursos humanos; uma introdução. São Paulo. Atlas, 

1996. 

ARICÓ, Carlos Roberto. Reflexões sobre loucura. São Paulo: ícone, 1986. 
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ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Lisboa: Edições 70, 1998. 

FRONDIZI, R. Valor, estrutura y situación. Dianóia, Vol. 18, Nr. 18, pp. 78-112, 1972. 

GONÇALO, E. Os valores como fundamento ético do agir humano. Contexto, Vol. 3, 

Nr. 3, pp. 111-124, 2008. 

GONTIJO, e. Os termos 'ética' e 'moral'. Mental, Barbacena, Vol. 4, Nr. 7, PP. 127- 

135, NOV. 2006. 

HESSEN, J. Filosofia dos valores. Coimbra: Almedina, 2001. 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ. Adolfo. Ética. 16.ed. Rio de Janeiro; Civilização Brasileira, 1996, 

P. 14. 

VALLS, A. O que é ética. São Paulo. 9.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Letramento Digita 

Carga horária: 18 horas 

Competências 

A. Conhecer a importância da informática para a comunicação contemporânea; e 

B. Compreender a utilização contextualizada das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) nas situações do cotidiano da/do Recepcionista da área de 

Habilidades 

1. Conhecer os conceitos básicos da informática; 

2. Utilizar corretamente os conceitos básicos de informática, 

3. Utilizar adequadamente as Tecnologias de Informação e Comunicação; e 

4. Utilizar softwares específicos da área de registros e informações em Saúde. 

Saúde. 
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Bases Tecnológicas 

A. Fundamentos dos sistemas operacionais (Windows e Linux) para 

microcomputadores, redes e Internet; 

B. Utilização de hardware e software desde as práticas básicas até as práticas 

relacionadas à profissão de recepcionista da área de Saúde; 

C. Gerenciamento de pastas e arquivos, painel de controle e impressão, edição de 

texto, planilha eletrônica, apresentação eletrônica e Internet; e 

D. Aplicação de ferramentas eletrônicas para busca de informação na Internet, 

navegação na web e envio e e-mails com arquivos anexos. 

ALMEIDA, M. E. B. Letramento digital e hipertexto: contribuições à educação. In: 

SCHLUNZEN JÚNIOR, K. Inclusão digital: tecendo redes afetivas/cognitivas. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2005. P. 171-192. 

CAPRON, H. L. e JOHNSON, J.A. Introdução à informática. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2004. 

COX, Joyce. PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office Word 2007 - Passo a Passo. Porto 

Alegre: Artmed, 2007. 

MARÇULA, Macedo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática; conceitos e aplicações. 

São Paulo: Érica. 2010. 

VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 9.ed. Elservier, Rio de Janeiro: 2014. 

Referência complementar 

FRYE, Curtis. Microsoft Office Excel 2007 - Passo a Passo. Porto Alegre: Bookman, 

2007. 

OLIVEIRA, Fátima B. de. Tecnologia da informação e da Comunicação. Volume 2, São 

Paulo; Prentice Hall Brasil, 2007. 

SILVA FILHO, C.F; SILVA, L.F. Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento. 

Campinas (SP); Alínea, 2005. 

SILVA, Mário G. Informática - Terminologia Básica. São Paulo: Érica, 2006. 

Referência básica 
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WARSCHAUER, M. Tecnologia e inclusão social: exclusão digital em debate. São 

Paulo: Senac, 2006. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Psicologia 

Carga horária: 18 horas 

Competência 

A. Compreender a importância da Psicologia para a saúde integral e qualidade de 

vida; 

B. Compreender que comportamentos adquiridos podem ser influenciados pelo 

meio; 

C. Compreender os mecanismos psíquicos nas diversas etapas do 

desenvolvimento humano; e 

D. Compreender os processos de adoecimento, significação e ressignificação na 

perspectiva biopsicossocial. 

Habilidades 

1. Conceituar Psicologia; 

2. Identificar os objetivos da Psicologia; 

3. Reconhecer o processo do desenvolvimento do psiquismo, 

4. Definir a importância da Psicologia para a saúde integral, reconhecendo noções 

básicas dessa ciência como fator de qualidade de vida; 

5. Reconhecer técnicas utilizadas em terapias breves adequadas a necessidade e 

ao contexto do paciente; 

6. Reconhecer as práticas populares de saúde como integrantes da saúde integral; 

7. Reconhecer o modelo biopsicossocial e biomédico nas intervenções 

terapêuticas; 

8. Identificar a relação da psicossomática nos processos de adoecimento, saúde e 

bem-estar; 
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9. Distinguir emoção de sentimento; 

10. Relacionar desvios de conduta com transtornos e desajustes emocionais; 

11. Caracterizar temperamento, personalidade e caráter; 

12. Descrever o autoconhecimento no processo de reconhecimento dos 

mecanismos de defesa do ego; e 

13. Aplicar os conhecimentos de inteligência cognitiva, inteligência emocional e 

inteligência espiritual na capacidade de compreensão e superação de eventos 

traumáticos. 

Bases Tecnológicas 

A. Relacionamento da Psicologia com outras ciências, 

B. Desenvolvimento Humano; 

C. Motivação: 

D. Emoção; 

E. Sentimentos, Traumas e Doenças psicossomáticas; 

F. Autocontrole e maturidade emocional; 

G. Aprendizagem; 

H. Personalidade e mecanismos de defesa do ego; e 

I. Significação e Ressignificação no processo de adoecimento. 

Referência básica 

ANGERAMl-CAMON, V.A. (org). (2002). Psicologia da Saúde; Um novo significado 

para a prática clínica. São Paulo: Pioneira. 

ANGERAMl-CAMON, V.A. (org); Trucharte, F. A. R., Knijnik, R. B., & Sebastiani, R. W. 

(2006). Psicologia hospitalar: Teoria e prática. São Paulo; Pioneira. 

CAMARGO, C; CARDOSO, C. A psicologia e a estratégia Saúde da Família: compondo 

saberes e fazeres. Psicol. Soe., Vol 17, n.2, p.26-32. 2005. 

CAMPOS, F. C. B. Psicologia e saúde. Repensando práticas. São Paulo: HUCITEC, 

1992. 

Ê 
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Referência complementar 

CARVALHO, B; LIMA, J; BADUY, R. Movimentos, encontros e desencontros da 

produção da residência multiprofissional em Saúde Família. In: BRASIL. Residência 

multiprofissional em saúde: experiências, avanços e desafios. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2006. p. 229-249. 

DAV1S, Cláudia e Oliveira Z. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1993. 

DECAT, M. (2006). A história da Psicologia Hospitalar. IN: Revista Psicologia. Ciência 

e Profissão. 3, (4): 20-23. 

FIGUEIREDO, L.C.M. Revisitando as psicologias. São Paulo; Vozes/Educ, 1995. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2004). Humaniza SUS: A clínica ampliada - In: Série B - 

Textos Básicos de Saúde. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2004). Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS. 

MORE, C. O. O.; LEIVA, A. C.; TAGLIARI, L. V. (2001). A representação social e de 

sua prática no espaço público-comunitário do psicólogo e a sua prática no espaço 

público comunitário. Florianópolis: UFSC. 

MORE, C.; MACEDO, R. (2006). A psicologia na comunidade; Uma proposta de 

Intervenção. Florianópolis: Casa do Psicólogo. 

PERLS, F. Gestalt-terapia explicada. São Paulo; Summus Editorial, 1977. 

ROGERS, C. R. Torna-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1978. 

SPINK, M. J. Psicologia da Saúde: A estruturação de um novo campo de saber. 1992. 

In: Campos, F. Psicologia e saúde: repensando práticas (pp. 11-23). São Paulo; Editora 

Hucitec. 

ZIMMERMANN, D.; OSÓRIO, L. C. Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Fundamentos da nutrição 

Carga horária: 18 horas 

Competências 

A. Utilizar a ciência da Nutrição para adequar as condições fisiológicas ao 

suprimento das necessidades nutricionais básicas do ser humano, de forma a 

promover bem-estar físico e práticas alimentares saudáveis. 

Habilidades 

1. Explanar sobre nutrientes (macro e micronutrientes) e sua importância para 

entender as necessidades do corpo humano e promover hábitos alimentares 

saudáveis: 

2. Distinguir e apontar a alimentação e suas diversas possibilidades de 

administração, bem como as especificidades de cada via alimentar em benefício 

da condição clínica do indivíduo; e 

3. Orientar sobre práticas dietéticas adequadas que antecipem a realizaçao de 

exames médicos e procedimentos cirúrgicos. 

Bases Tecnológicas 

A. Apresentação dos conceitos e definições importantes na área de Nutrição e 

Saúde (Leis da Alimentação de Pedro Escudem, conceito de nutrição e 

alimentação, grupos de alimentos e composição dos alimentos); 

B. Definição de alimentação saudável a partir do Guia alimentar para a população 

brasileira; 

C. Apresentação dos macros e micronutrientes, e 

D. Apresentação do processo de digestão, absorção e metabolismo dos 

macronutrientes. 

A 
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Referência básica 

ARAÚJO, W.M.C.; MONTEBELLO, NP.; BOTELHO, R.B.A.; BORGO, L.A. Alquimia 

dos alimentos. 3.ed. Brasília: Editora Senac-DF, 2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Departamento de 

atenção básica. GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA. 2.ed. 

Brasília: Ministério da saúde, 2014. 

GALISA, M.S.; ESPERANÇA, L.M.B.; SÁ, N.G. Nutrição; conceitos e aplicações. 

Editora M.Books, 2008. 

GALISA, M.S.; NUNES, A.P.O.; GARCIA, L.S. Educação alimentar e nutricional; da 

teoria à prática. Editora Roca, 2014. 

TIRAPEGUI, J. Nutrição - fundamentos e aspectos atuais. 3.ed. São Paulo; Atheneu, 

2013. 

Referência complementar 

DAMODARAN, S. Química de alimentos de Fennema. 4.ed. São Paulo; Artmed, 2010. 

LELAND HOLLENBERG, J. Química no laboratório. 5.ed. Barueli: Manole. 

PETER, A.; JONES, L. Princípios de química - questionando a vida moderna e o meio. 

3.ed. São Paulo; Artmed, 2006. 

A 

Sl^ 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Introdução a Pesquisa Cientifica 

Carga horária: 10 horas 

Competências 

A. Conhecimento da Natureza da Ciência e do Espírito Científico; 

B. Conhecimento dos princípios éticos da pesquisa científica, e 

C. Compreensão das fases de elaboração da pesquisa científica. 

Habilidades 

1. Identificar os princípios da Ciência Moderna e a metodologia científica, 
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2. Diferenciar Ciência e senso Comum; 

3. Distinguir os tipos de pesquisa; 

4. Distinguir literatura científica e literatura informal; 

5. Redigir um memorial; e 

6. Conhecer sites de busca científica. 

Bases tecnológicas 

A. Desenvolvimento histórico do pensamento científico; 

B. Diferenças entre Ciência e Senso Comum; 

C. Tipos de pesquisa. Leitura de artigos científicos; 

D. Fases de elaboração da pesquisa; 

E. Reconhecimento e leitura de artigos científicos. Construção de portfólio da 

pesquisa: e 

F. Leitura de artigos científicos. 

Referência básica 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. Belo Horizonte. Editora UFMG, 

1999. 

MICHALISZYN, Mario Sérgio; TOMASINI, Ricardo. Pesquisa: orientações e normas 

para elaboração de projetos, monografias, e artigos científicos. 4.ed. Rio de Janeiro; 

Vozes, 2008. 

Referência complementar 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

KÕCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 19.ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

LAKOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 3.ed. São 

Paulo: Atlas, 1994. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo; Cortez, 

2007. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Atividades Complementares em Empreendedorlsmo 

Carga horária: 34 horas 

Competências 

A. Compreender a evolução do mundo do trabalho; 

B. Compreender o processo de profissionalização no Brasil, e 

C. Conhecer as teorias do empreendedorismo. 

Habilidades 

1. Conceituar o mundo do trabalho; 

2. Explicar a influência da tecnologia e da globalização no mundo do trabalho, 

3. Identificar as exigências do mundo do trabalho para a qualificação de 

5. Reconhecer a importância da postura profissional no ambiente de trabalho; 

6. Reconhecer a importância da postura profissional nos cuidados prestados em 

saúde; 

7. Conceituar empreendedorismo; 

8. Citar formas de empreendedorismo; e 

9. Identificar características empreendedoras. 

Bases Tecnológicas 

A. Conceito de trabalho; 

B. Conceito de mundo de trabalho; 

C. Evolução histórica do mundo do trabalho; 

D. Transformações do mundo do trabalho, influência da tecnologia e da 

globalização: 

E. Exigências do atual mundo do trabalho na qualificação de trabalhadores; 

F. Importância da ética profissional; 

G. Conceito de profissionalismo; 
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H. Importância da postura profissional do ambiente de trabalho; 

I. Importância da postura profissional nos cuidados prestados em saúde; 

J. Empreendedorismo: conceitos e definições; 

K. Tipos de empreendedores; 

L. Características dos empreendedores: e 

M. Empreendedorismo no Brasil. 

Referência básica 

ÁVILA, A. RODRIGUES; D. A. PEREIRA, J.L.C. Mundo do trabalho. Atualidades, 

desafios e perspectivas. 1 ed. LTR. 2014. 

D'ELIA, M.E.S. Profissionalismo. Não dá para não ter. 2 ed. Gente. 1997 

DORNELAS, J. Empreendedorismo; transformando idéias em negócios. 6 ed. LCT. 

2016 

CARVALHO, T. SANTIANGO, R. CARIA T. Grupos profissionais, Profissionalismo e 

Sociedade do Conhecimento: Tendências, Problemas e Perspectivas. 1 ed. Edições 

Afrontamento. 2012. 

NETO, A. E. OLIVEIRA. E.G. VASCONCELOS, J.G. Mundo do trabalho: debates 

contemporâneos. 1 ed. UFC. 2004. 

PATRÍCIO, P.S. CÂNDIDO, C.R. Empreendedorismo: uma perspectiva multidisciplinar. 

1 ed. LTS.2016. 

Referência complementar 
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6.2.2 Módulo i 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Nutrição Clínica Hospitalar 1 

Carga horária: 66 horas 

Competências 

A. Aplicar a terapia nutricional e sua adequação às condições clínicas, físicas e 

emocionais dos pacientes, de forma a proporcionar recuperação ou manutenção 

da saúde, assim como promover a melhoria do bem-estar físico através de 

práticas alimentares saudáveis. 

Habilidades 

1. Reconhecer os termos técnicos utilizados em ambiente hospitalar 

compreendendo a partir disso o estado clínico dos pacientes, 

2. Explanar sobre nutrientes e sua importância para se alcançar hábitos 

alimentares saudáveis; 

3. Executar a aferição e coleta de dados antropométricos que colaborem na 

constatação do estado nutricional de pacientes, e 

4. Distinguir e apontar a alimentação e suas diversas possibilidades de 

administração, bem como as especificidades de cada via alimentar em beneficio 

da condição clínica do indivíduo. 

Bases Tecnológicas 

A. Apresentação dos conceitos e definições importantes na área de Nutrição e 

Saúde; 

B. Descrição dos métodos de avaliação do estado nutricional, da triagem nutricional 

e da avaliação subjetiva global; 

C. Conhecimento da terapia nutricional oral quanto à variação de consistência e 

quanto às possibilidades de composição química, 

D. Definição da terapia nutricional enteral; 

E. Descrição da terapia nutricional parenteral; 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 42 

nutrição 

A 

a 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica \ ^ 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina "" 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

F. Conhecimento clínico e dietoterápico das seguintes patologias: 

G. Desnutrição; 

H. Obesidade; 

I. Diabetes mellitus; 

J. Doenças cardiovasculares; 

K. Anorexia e bulimia; 

L. Anemias: 

M. Câncer; e 

N. Aids. 

Referência básica 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause: alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual d 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

SILVA, S.M.C.S.: MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo: editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro. Rubio, 

2015. 

Referência complementar 

CUPPARI, L. Nutrição; nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP. Manole, 

2009. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília: Ministério da saúde, 2000. 

WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na parte clínica. 2.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2017. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Nutrição Materno-lnfantil 

Carga horária: 66 horas 

Competências 

A. Aplicar a terapia nutricional e sua adequação às condições clínicas, físicas e 

emocionais da gestante e da criança, de forma a proporcionar recuperação ou 

manutenção da saúde, assim como promover a melhoria do bem-estar físico 

através de práticas alimentares saudáveis e do aleitamento materno; e 

B. Estruturar as orientações alimentares e nutricionais básicas da mulher e da 

criança, respeitando a sua individualidade biopsicossocial, de forma a promover 

o bem-estar físico e práticas alimentares saudáveis. 

Habilidades 

1. Compreender o processo fisiológico de fecundação, bem como as 

transformações sofridas pelo organismo para a evolução gestacional e produção 

de leite materno; 

2. Compreender os fatores de risco que levam ao desenvolvimento de patologias 

comuns na gestação e lactação; 

3. Orientar quanto a alimentação saudável e demais necessidades nutricionais 

específicas em cada fase do processo gestacional assim como no período de 

amamentação, tendo como base a condição clínica da mulher, 

4. Promover a prática do aleitamento materno ciente dos benefícios para a mãe e 

o bebê, destacando, sobretudo a importância nutricional, a prevenção de 

doenças, o desenvolvimento motor e emocional da criança, 

5. Nortear métodos alternativos adequados na impossibilidade do aleitamento 

materno, buscando a adequação quanto a práticas benéficas aos binômios mãe 

e filho; 

6. Reproduzir as orientações quanto a alimentação complementar os benefícios e 

riscos da introdução precoce; 

H 
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7. Conhecer ações de saúde pública relacionadas à proteção dos direitos da 

gestante e da criança, incentivo ao aleitamento materno e a promoção da saúde, 

8. Classificar e interpretar os indicadores antropométricos e semiologia nutricional 

para definição do estado nutricional correlacionando-o com as recomendações 

alimentares e nutricionais do nascimento à pré-escola, e 

9. Identificar e contextualizar a etiologia e a fisiologia de desenvolvimento das 

patologias infantis propondo ações que busquem a promoção do bem-estar 

através de orientações nutricionais com vista à prevenção, manutenção ou 

recuperação da saúde de acordo com os diversos casos clínicos. 

Bases tecnológicas 

A. Conhecimento dos mecanismos fisiológicos de fecundação e desenvolvimento 

da gestação; 

B. Descrição das alterações fisiológicas, bem como emocionais próprias da 

gestação; 

C. Identificação dos fatores que influenciam na evolução da gestação, 

D. Reconhecimento das necessidades nutricionais em cada fase da gestação, 

E. Identificação das carências nutricionais relacionadas ao grupo materno infantil 

relevantes em Saúde Pública; 

F. Noções em relação às rotinas de assistência nutricional no pré-natal, 

G. Apresentação do Projeto Cegonha; 

H. Apresentação dos fatores de risco associados a gestantes - idade da gestante, 

I. Identificação de situações fisiopatológicas comuns da gestação (Diabetes 

Mellitus Gestacional, Doença Hipertensiva Específica da Gravidez, Vírus da 

Imunodeficiência Humana, etc.); 

J. Apresentação de intercorrências e complicações gestacionais; 

K. Compreensão da importância do aleitamento materno, aspectos nutricionais e a 

função imunológica; 

L. Apresentação das alterações fisiológicas relacionadas ao processo de produção 

de leite materno; 

M. Orientação quanto às técnicas adequadas de amamentação, 
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N. Identificação das técnicas de extração manual, armazenamento e conservação 

de leite materno; 

O. Apresentação da Iniciativa hospital Amigo da Criança, 

P. Conhecimento da necessidade do aleitamento artificial, relacionando aos 

possíveis riscos à saúde do lactente; 

Q. Compreensão dos aspectos relacionados à alimentação complementar, 

R. Identificação dos padrões de normalidade, critérios de avaliação nutricional e 

necessidades nutricionais do nascimento à pré-escola, 

S. Descrição da etiologia da diarréia relacionando-a como fator principal de 

morbimortalidade infantil; e 

T. Apresentação de complicações e patologias na infância: 

a) Refluxo gastroesofágico; 

b) Infecções respiratórias; 

c) Desnutrição proteico-calórica; 

d) Desnutrição Energético Proteica; 

e) Obesidade infantil; 

f) Diabetes mellitus; 

g) Deficiências nutricionais; e 

h) Cárie dental. 

Referência básica 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 

atenção básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília; Ministério 

da saúde, 2012. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L Krause; alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro; Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
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VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

2015. 

Referência complementar 

ARRUDA, G.A.; GERMANO, P.M.L.; MATTÉ, M.H.; OLIVEIRA, C.J.R. Listeria e 

listeriose: perigo para as gestantes. São Paulo; Ponto crítico, 2006. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 

atenção básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: editora do Ministério da 

saúde, 2012. 

Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção 

básica. Dez passos para uma alimentação saudável; guia alimentar para crianças 

menores de dois anos; um guia para o profissional da saúde na atençao basica. 2.ed. 

Brasília: Ministério da saúde, 2010. 

VASCONCELOS et al. Nutrição clínica: obstetrícia e pediatria. São Paulo: Medbook, 

2011. 

A 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Nutrição Humana 

Carga horária: 54 horas 

Competências 

A. Auxiliar no estabelecimento do estado nutricional de indivíduos e coletividades, 

valorizando a importância deste parâmetro para a definição e promoção da 

qualidade da saúde de populações; 

B. Utilizar, de forma apropriada, equipamentos e instrumentos para a definição de 

parâmetros antropométricos, correlacionando-o a outros indicadores 

metabólicos; e 

C. Compreender e valorizar a individualidade biopsicossocial de cada ser/grupo a 

fim de estruturar orientações alimentares e nutricionais condizentes com a 

necessidade do indivíduo ou de coletividades. 
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Habilidades 

1. Realizar entrevistas, executar a aplicação de questionários e formulários com a 

finalidade de coletar dados socioeconômicos relacionados à saúde; 

2. Manusear instrumentos e equipamentos de avaliação nutricional, bem como 

realizar as técnicas adequadas para coleta de dados antropométricos em cada 

fase do ciclo da vida; 

3. Classificar e interpretar os indicadores antropométricos, semiologia nutricional e 

parâmetros bioquímicos para definição do estado nutricional em cada fase do 

ciclo da vida; e 

4. Correlacionar o estado nutricional com recomendações alimentares e 

nutricionais da infância, pré-escolar, escolar e adolescência, adulto e 

envelhecimento. 

Bases Tecnológicas 

A. Exposição sobre alimentos funcionais; 

B. Identificação dos instrumentos de triagem nutricional: 

C. Conhecimento dos métodos de avaliação do estado nutricional, 

D. Apresentação da Taxa Metabólica Basal (TMB) e Valor Energético Total (VET); 

E. Identificação dos parâmetros bioquímicos e sua correlação com o estado 

nutricional; 

F. Apresentação e interpretação dos inquéritos dietéticos; 

G. Conhecimento e aplicação dos indicadores antropométricos das etapas do ciclo 

da vida (peso, idade, altura, índice de massa corporal (IMG), circunferência da 

cintura e do quadril, ganho de peso gestacional, curva gestacional, curva de 

crescimento e desenvolvimento); 

H. Apresentação dos sinais clínicos que caracterizam a semiologia nutricional; e 

I. Compreensão das particularidades das seguintes etapas do ciclo da vida; 

a) Infância; 

b) Pré-escolar; 

c) Escolar; 

d) Adolescente: 
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e) Adulto: e 

f) Envelhecimento. 

Referência básica 

CUPPARI, L. Nutrição: nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP: Manole, 

2009. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause; alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo: editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro. Rubio, 

2015. 

Referência complementar 

MUSSOl, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília: Ministério da saúde, 2000. 

WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na parte clínica. 2.ed. São Paulo. 

Atheneu, 2017. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietétíca 

Componente Curricular: Higiene dos alimentos e legislações sanitárias 

Carga horária: 54 horas 

Competência 

A. Compreender e aplicar as principais legislações sanitárias na área de produção 

de alimentos para a construção de critérios de segurança no preparo de 

refeições e combate as principais doenças transmitidas por alimentos; e 

B. Cumprir as normas técnicas e de controle higiênico-sanitárias, conforme 

legislação vigente. 

1. Identificar os riscos microbiológicos para a contaminação de alimentos, bem 

como suas origens e fontes de forma a aplicar e prevenção e o controle dos 

2. Orientar técnicas adequadas de higienização pessoal e de ambientes 

(higienização das mãos, equipamentos, utensílios e alimentos): 

3. Aplicar o acondicionamento e armazenamento, bem como a aferição de 

temperaturas para a conservação dos alimentos e da saúde de populações; 

4. Realizar a coleta de amostras de alimentos; e 

5. Conhecer e utilizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP's), Check-list, 

Manual de Boas Práticas de Fabricação, Análise de Perigo e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) e as legislações sanitárias. 

Bases tecnológicas 

A. Definição dos conceitos, objetivos e aplicabilidade da higiene dos alimentos, 

B. Recordação da classificação dos microrganismos; 

C. Diferenciação dos patógenos; 

D. Explicação das principais fontes de contaminação dos alimentos, 

E. Identificação dos aspectos que interferem no metabolismo dos microrganismos; 

F. Definição do conceito de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs); 

Habilidades 

agentes; 
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G. Definição das formas de prevenção em relação à contaminação dos alimentos, 

H. Conhecimento dos métodos e técnicas de conservação dos alimentos, 

I. Aplicação dos métodos de higienização e sanitização; 

J. Descrição e diferenciação de; POPs; Check-list; Manual de Boas Práticas de 

Fabricação; APPCC; e 

K. Conhecimento das legislações sanitárias vigentes para a produção de alimentos. 

Referência básica 

MONTEIRO, V. Higiene, segurança, conservação e congelamento de alimentos. 4.ed. 

Editora Lidei Zamboni, 2012. 

SILVA, N. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. São Paulo: 

Livraria Varela, 1997. 

Referência complementar 

GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos 

5.ed. São Paulo: Manole, 2015. 

TEIXEIRA, S.; MILLET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONTINI, T.M. Administração aplicada 

às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Atheneu, 2007. 

Á 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Técnica em Dietética 1 

Carga horária: 54 horas 

Competências 

A. Conhecer e aplicar as normas sanitárias vigentes no processo de produção de 

refeições para melhor organização das atividades desenvolvidas nas Unidades 

de Alimentação e Nutrição; e 

B. Confeccionar fichas técnicas de preparo e receituários aplicando conhecimentos 

de técnicas dietéticas para adequada orientação do processo de produção 

alimentar. 
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Habilidades 

1. Aplicar os conceitos e objetivos de técnica dietética no processo de pré-preparo 

e preparo de alimentos; 

2. Realizar testes em cozinha experimental baseando-se em metodologias 

adequadas visando o desenvolvimento produtivo; 

3. Interpretar e aplicar os indicadores culinários e sua utilização no processo de 

produção de alimentos; e 

4. Elaborar fichas técnicas de preparo e receituários de diferentes preparações 

culinárias. 

Bases Tecnológicas 

A. Definição dos conceitos, objetivos e aplicabilidade da Técnica Dietética, 

B. Conhecimento da sistematização e condutas em cozinha experimental e 

dietética; 

C. Conhecimento dos tipos e variedades de alimentos; 

D. Identificação dos processos básicos de manipulação dos alimentos nas etapas 

de pré-preparo e preparo de alimentos; 

E. Conhecimento dos princípios de cocção; 

F. Aplicação e conhecimento dos indicadores culinários; 

G. Identificação das técnicas de pesos e medidas e redação de protocolos 

culinários; e 

H. Compreensão e elaboração de fichas técnicas de preparo. 

Referência básica 

AGUIAR, O.B. Gestão de pessoas em unidades de alimentação e nutrição. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013. 

BENETTl, G.B.; BRANCO, L.M.; COMENALE, N.; ATAYDE, S.R.; ZOLLAR, V. Manual 

de técnicas dietéticas. 2.ed. Rio de Janeiro: Senac, 2014. 

CAMARGO, E.B.; BOTELHO, R.B.A.; ZANDONADI, R.P. Técnica dietética; pré-preparo 

e preparo de alimentos; manual de laboratório. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 
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ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

PHILIPPI, ST. Nutrição e técnica dietética. 3.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

Referência complementar 

ARAÚJO, W.M.C.; MONTEBELLO, N.P.; BOTELHO, R.B.A.; BORGO, L.A. Alquimia 

dos alimentos. 3.ed. Brasília: Editora Senac-DF, 2015. 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9.ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética; seleção e preparo de alimentos. 3.ed. Rio de 

Janeiro; Júlio C.Reis livraria, 1979. 

PINHEIRO, A.B.V.; LACERDA, E.M.A.; BENZECRY, E.H.; GOMES, M.C.; COSTA, 

V.M. Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5.ed. São 

Paulo; Atheneu, 2005. 

VAZ, C.S. Restaurantes; controlando custos e aumentando lucros. Brasília, 2006. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Gastronomia 

Carga horária: 54 horas 

Competências 

A. Aplicar os conhecimentos sobre as propriedades químicas e físicas e os fatores 

que permeiam o processo de produção de refeições para melhor resultado das 

técnicas gastronômicas; e 

B. Reconhecer e valorizar os hábitos alimentares e condições de saúde de cada 

ser/grupo a fim de estruturar refeições adequadas e saudáveis à clientela 

atendida. 
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Habilidades 

1. Aplicar as técnicas de apresentação, harmonização dos pratos e noções de boas 

maneiras e etiqueta à mesa; 

2. Realizar o procedimento mise-en-place; 

3. Orientar o preparo de molhos, caldos, massas e pães, técnicas de confeitaria, 

bem como tipos de cortes e métodos de cocção para cada alimento e preparação 

culinária; e 

4. Identificar os ingredientes nativos da cozinha brasileira e internacional, 

relacionando-os a pratos da culinária regional e internacional como nas festas 

de comemorações. 

Bases Tecnológicas 

A. Conhecimento noções de boas maneiras e etiqueta à mesa, 

B. Apresentação de técnicas de degustação e harmonização de pratos, 

C. Apresentação do procedimento mise-en-place; 

D. Conhecimento de cortes padronizados de vegetais, carnes, aves e pescados, 

E. Identificação dos métodos e técnica de cocção; 

F. Preparação de caldos e molhos de base; 

G. Reconhecimento técnicas básicas de confeitaria; 

H. Reconhecer técnicas básicas no preparo de massas e pães; 

I. Apresentação da cozinha regional e internacional; e 

J. Preparação de receitas que valorizem o aproveitamento integral dos alimentos 

e a utilização das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC s). 

Referência básica 

CREMA, C.; KOVESI, B, SIFFERT, C. 400 g - técnicas de cozinha. Editora Companhia 

editora Nacional, 2007. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

PHILIPPI, S.T. Nutrição e técnica dietética. 3.ed. São Paulo: Manole, 2016. 
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Referência complementar 

CAMARGO, E.B.; BOTELHO, R.B.A.: ZANDONAD1, R.P. Técnica dietética: pré-preparo 

e preparo de alimentos: manual de laboratório. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética; seleção e preparo de alimentos. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Júlio C. Reis livraria, 1979. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Pesquisa Científica 1 

Carga horária: 18 horas 

Competências 

A. Conhecimento da Natureza da Ciência e do Espírito Científico: 

B. Conhecimento dos princípios éticos da pesquisa científica; 

C. Elaboração de projetos de Pesquisa na área da saúde: tema. problemática, 

problema, objetivo geral, objetivos específicos e introdução; e 

D. Conhecimento de metodologias para produção e interpretação de informações 

sobre o problema de pesquisa. 

Habilidades 

1. Elaborar o problema de pesquisa; 

2. Diferenciar citação direta e indireta; 

3. Redigir um projeto de pesquisa; e 

4. Diferenciar as fases de elaboração da pesquisa científica. 

Bases Tecnológicas 

A. Reconhecimento das etapas de desenvolvimento do método científico; 

B. Reconhecimento e leitura de artigos científicos; 

C. Modelos e tecnologias disponíveis para elaboração do projeto; e 

D. Reconhecimento das fases de elaboração da pesquisa. 
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Referência básica 

FACH1N, O. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

KÕCHE, José C. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 19a Petrópolis: Vozes, 1997. 

LAKATOS, E. M. & MARCONl, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 3.ed. 

São Paulo: Atlas, 1994. 

Referência complementar 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. Belo Horizonte; Editora UFMG, 

1999. 

MICHALISZYN, M. S; TOMASINI, R. Pesquisa; orientações e normas para elaboração 

de projetos, monografia, e artigos científicos. 4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo; Cortez, 2007. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Atividades Complementares em Promoção da Saúde 

Carga horária; 34h 

Competências 

A) Conhecer estratégias de intervenção para a prática de promoção da saúde na 

comunidade; 

B) Analisar situações reais vivenciadas em atividades práticas de promoção da saúde na 

comunidade; e 

C) Aplicar conhecimentos técnicos, adquiridos nos componentes curriculares teóricos, em 

situações reais vivenciadas em atividades práticas de promoção da saúde. 

Habilidades 

1) Conceituar promoção da saúde; 

2) Debater situações reais vivenciadas em atividades práticas de promoção da saúde, 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 56 

x NUTIttçAO 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

3) Destacar situações adversas vivenciadas em atividades práticas de promoção da saúde; 

4) Desenvolver projeto de intervenção para situações adversas vivenciadas em atividades 

práticas de promoção da saúde; e 

5) Demonstrar soluções para situações adversas vivenciadas em atividades práticas de 

promoção da saúde. 

Bases Tecnológicas 

A) Cartas da Promoção da Saúde; 

B) Política Nacional de Promoção da Saúde; 

C) Participação em Atividades Práticas oferecidas na escola; 

D) Participação em Atividades Práticas oferecidas em escolas de ensino infantil e ensino 

médio: 

E) Participação em feiras de ciências; ^ 

F) Discussão em grupos; e 

G) Apresentação de projeto de intervenção. 

Referências bibliográficas 

ANDRADE M.G. Estudo de Caso - Uma estratégia de Pesquisa. Atlas. 2 ed. 2008. 

HARADA, M.J.C.S, PEDREIRA, M.L.G., VIANA, D.L. Promoção da Saúde, Fundamentos e 

Práticas. Yendis. 1 ed. 2013. 

PERDIGÃO M.D, HERINGER M., WHITE, O.M. Teoria e Prática da Pesquisa Aplicada. 

Elsevier. 1 ed. 2011. 

Referências complementares 

As Cartas da Promoção da Saúde. Ministério da Saúde. Série B. Textos básicos em saúde. 

2002. 

SENAI. Departamento Regional de Pernambuco. Manual de Elaboração de 

Projetos/SENAI/DITEC/GED - Recife 2017. 
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6.2.3 Módulo 11 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Nutrição e saúde pública 

Carga horária: 40 horas 

Competências 

A. Participar do planejamento e execução de programas de saúde coletiva por meio 

da educação alimentar; e 

B. Compreender as ações públicas voltadas à saúde da população, seu contexto 

de criação e utilidade pública, bem como sua colaboração para a promoção da 

alimentação saudável e o desenvolvimento da população. 

Habilidades 

1. Identificar situações de cunho profissional e saber aplicar corretamente os 

direitos e deveres do Técnico em Nutrição e Dietética (TND); 

2. Utilizar os instrumentos educativos de promoção da saúde e de combate às 

carências nutricionais em consonância com as necessidades nutricionais da 

clientela; e 

3. Entender o contexto e a funcionalidade das diversas políticas e ações públicas 

de nutrição em prol das melhorias na saúde da população e seu impacto no país. 

Bases tecnológicas 

A. Apresentação do panorama da História da Nutrição no Brasil e no Mundo; 

B. Conhecimento a legislação pertinente ao exercício da profissão de TND; 

C. Contextualização do surgimento da roda, pirâmide dos alimentos de diferentes 

países, guias alimentares entre outros instrumentos de promoção da 

alimentação saudável e segurança alimentar e nutricional; 

D. Descrição da Política de Alimentação e Nutrição entre outras legislações, ações, 

programas e estratégias de apoio, controle e promoção da alimentação e 

nutrição no país; 
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E. Identificação das carências nutricionais consideradas problemas de Saúde 

Pública; e 

F. Apresentação dos instrumentos de combate a carências nutricionais específicas. 

Referência básica 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. O direito 

humano à alimentação adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Brasília; ABRANDH, 2013. 

TADDEI, J.A.; LANG, R.M.F.; SILVA, G.L.; TOLONI, M.H.A. Nutrição em saúde pública. 

Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2011. 

TlRAPEGUl, J. Nutrição - fundamentos e aspectos atuais. 3.ed. São Paulo; Atheneu, 

2013. 

Referência complementar 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Coordenação-geral 

da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira, 

promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da saúde, 2006. 

  Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção básica. Guia 

alimentar para a população brasileira. 2.ed. Brasília; Ministério da saúde. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Nutrição Clínica-Hospitalar 2 

Carga horária: 64 horas 

Competências 

A. Adequar as condições fisiológicas ao suprimento das necessidades nutricionais 

condizentes com o estado fisiológico do indivíduo ou de coletividades, de acordo 

com os conhecimentos em Nutrição e dietética; e 
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B. Estruturar as orientações alimentares e nutricionais básicas do ser humano de 

acordo com a individualidade biopsicossocial de cada ser/grupo, de forma a 

promover bem-estar físico e práticas alimentares saudáveis. 

1. Monitora e orienta o preparo da dieta conforme prescrição dietética do 

nutricionista para pacientes clínicos e cirúrgicos; 

2. Executa as solicitações da prescrição médica sobre o controle de ingestão de 

líquidos e as dietas para realização de exames e procedimentos invasivos; 

3. Realiza coleta de dados de ingestão alimentar de pacientes para subsidiar a 

avaliação nutricional; 

4. Registra dados antropométricos, bioquímicos, e de ingestão alimentar de 

pacientes para subsidiar a avaliação nutricional, e 

5. Monitora o processo de produção de dietoterapia. 

A. Conhecimento sobre a fisiopatologia e dietoterapia dos distúrbios do aparelho 

digestório e órgãos acessórios; 

B. Digestório; 

C. Hepático; 

D. Renal; e 

E. Cardiovascular. 

F. Conhecimento da terapia nutricional nas alergias alimentares e intolerâncias 

alimentares; e 

G. Conhecimento sobre a terapia nutricional para pacientes no preparo de exames 

e pré e pós-cirúrgicos. 

Referência básica 

CUPPARI, L. Nutrição: nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP: Manole, 

2009. 

Habilidades 

Bases Tecnológicas 
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MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause: alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro; Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo: editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição; da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

2015. 

Referência complementar 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília: Ministério da saúde, 2000. 

WAUZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na parte clínica. 2.ed. São Paulo. 

Atheneu, 2017. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Técnica Dietética 2 

Carga horária: 64 horas 

Competências 

A. Conhecer as propriedades químicas e físicas dos diversos grupos de alimentos 

visando a melhor aplicabilidade das técnicas dietéticas e funcionalidade dos 

alimentos em nutrição; e 

B. Acompanhar e orientar os procedimentos de pré-preparo e preparo de refeições 

de alimentos energéticos, reguladores e construtores. 
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Habilidades 

1. Diferenciar e aplicar adequadamente as propriedades químicas e físicas dos 

diversos grupos de alimentos; e 

2. Realizar testes em cozinha experimental baseando-se em metodologias 

adequadas visando à aplicabilidade do uso culinário dos alimentos estudados. 

Bases Tecnológicas 

A. Conhecimento da definição e demais características dos seguintes componentes 

alimentares e suas aplicações dietéticas; 

B. Leite e derivados; 

C. Ovos; 

D. Carnes, aves e pescados; 

E. Cereais; 

F. Leguminosas; 

G. Hortaliças; 

H. Frutas; 

I. Gorduras e óleos; 

J. Açúcares e edulcorantes; 

K. Agentes de crescimento; 

L. Especiarias e condimentos; e 

M. Infusos e bebidas. 

Referência básica 

AGUIAR, O.B. Gestão de pessoas em unidades de alimentação e nutrição. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013. 

BENETTI, G.B.; BRANCO, LM.; COMENALE, N.; ATAYDE, S.R.; ZOLLAR, V. Manual 

de técnicas dietéticas. 2.ed. Rio de Janeiro: Senac, 2014. 

CAMARGO, E.B.; BOTELHO, R.B.A.; ZANDONADI, R.P. Técnica dietética: pré-preparo 

e preparo de alimentos; manual de laboratório. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 
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PH1LIPPI, ST. Nutrição e técnica dietética. 3.ed. São Paulo; Manole, 2016. 

Referência complementar 

ARAÚJO, W.M.C.; MONTEBELLO, N.P.; BOTELHO, R.B.A.; BORGO, LA. Alquimia 

dos alimentos. 3.ed. Brasília: Editora Senac-DF, 2015. 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9.ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Júlio C.Reis livraria, 1979. 

PINHEIRO, A.B.V.; LACERDA. E.M.A.; BENZECRY, E.H.; GOMES, M.C.; COSTA, 

V.M. Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5.ed. São 

Paulo; Atheneu, 2005. 

VAZ, C.S. Restaurantes: controlando custos e aumentando lucros. Brasília, 2006. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição 

Carga horária: 64 horas 

Competências 

A. Conhecer os diversos fatores que permeiam o processo produtivo de Unidades 

de Alimentação e Nutrição visando à compatibilização com as normas 

legislativas vigentes e melhor organização das atividades desenvolvidas, e 

B. Reconhecer e valorizar dos hábitos alimentares e condições de saúde de cada 

ser/grupo a fim de estruturar refeições adequadas e saudáveis à clientela 

atendida. 

Habilidades 

1. Aplicar os princípios econômicos de forma a proporcionar equilíbrio 

custo/benefício nas áreas de produção de alimentos; 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 63 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

2. Operacionalizar as estruturas e etapas administrativas a fim de proporcionar 

organização, segurança e aperfeiçoamento dos espaços físicos e de 

profissionais colaboradores da produção de acordo com as características e 

condições da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN); e 

3. Reconhecer a importância, bem como efetivar a utilização de diversos 

instrumentos e atividades de apoio antes e depois da produção de alimentos. 

Bases Tecnológicas 

A. Conceituar Economia e definição de sua área de atuação; 

B. Definição de termos econômicos relacionando-o à produção e comercialização 

de alimentos; 

C. Aplicação dos princípios econômicos na Nutrição; 

D. Conceito de administração e sua aplicação nas UAN s; 

E. Identificação das etapas de treinamento e organização das atividades da UAN; 

F. Apresentação da estrutura organizacional de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição (UAN) e Unidade de Nutrição e Dietética (UND), caracterizando e 

diferenciando cada tipo; 

G. Conhecimento dos aspectos relacionados aos recursos humanos; 

H. Identificação dos tipos de serviços; 

I. Identificação dos aspectos de segurança no trabalho, prevenção de acidentes 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - C1PA e EPI), saúde 

ocupacional, ergonomia relacionados à UAN; 

J. Conhecimento dos aspectos físicos da UAN; 

K. Identificação das atividades anteriores e posteriores à produção de refeições; e 

L. Apresentar ferramentas de qualidade em alimentação. 

Referência básica 

AGUIAR, O.B. Gestão de pessoas em unidades de alimentação e nutrição. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013. 

\/y\2i q^s. Restaurantes; controlando custos e aumentando lucros. Brasília, 2006. 
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Referência complementar 

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo. 

Atlas, 1989. 

TEIXEIRA, S.; MILLET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONTINI. T.M. Administração aplicada 

às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo; Atheneu, 2007. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Tecnologia dos Alimentos 

Carga horária: 36 horas 

A. Compreender as transformações químicas e físicas dos diversos grupos de 

alimentos visando a melhor aplicabilidade das técnicas de processamento e 

B. Participar no desenvolvimento de novos produtos alimentícios sob supervisão do 

C. Conhecer dos diversos fatores que permeiam o processo produtivo visando à 

compatibilização com as necessidades de evasão da produção agrícola, 

distribuição e acesso territorial dos produtos, necessidades e anseios 

alimentares dos consumidores, das indústrias e do país. 

1. Saber quanto à origem dos alimentos, diferenciar e aplicar adequadamente as 

propriedades químicas e físicas dos diversos grupos de alimentos, assim como 

compreender e controlar as alterações sofridas no processamento de alimentos, 

2. Realizar testes para a formulação do produto em cozinha experimental, 

conforme normas técnicas e legislação vigente em alimentos, 

3. Identificar e aplicar, quando e se necessário, tecnologias entre outras formas de 

beneficiamento que se adéquem a finalidade e condição do alimento, 
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4. Operacionalizar as etapas de transformação dos alimentos a fim de proporcionar 

organização, segurança e aperfeiçoamento da produção de acordo com as 

características e condições da produção; e 

5. Orientar quanto aos tipos de alimentos e produtos existentes para 

comercialização e consumo humano, alegando suas indicações de uso, seus 

benefícios e males à saúde. 

Bases Tecnológicas 

A. Definição dos conceitos, objetivos e aplicabilidade da Tecnologia dos alimentos; 

B. Reconhecer a importância da água presente nos alimentos para a tecnologia e 

processamento; 

C. Conhecimento dos métodos de conservação de alimentos; 

D. Conhecimento das principais características de cada sistema de proteína e as 

alterações sofridas nos processos de industrialização, 

E. Identificação dos lipídios, gordura trans e demais alterações das gorduras; 

F. Identificação de carboidratos e transformações sofridas decorrentes do 

processamento de alimentos; 

G. Definição de pigmentos, suas características e importância nutricional nos 

H. Identificação e caracterização dos principais aditivos químicos utilizados na 

indústria de alimentos; 

I. Identificação dos tipos de embalagens, características e seu relacionamento 

com possíveis substâncias tóxicas; e 

J. Aprendizado das classificações de alimentos orgânicos, alimentos transgênicos, 

hidropônico, fortificado, diet e light, entre outros. 

Referência básica 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 2001. 

GAVA, A.J. Tecnologia de alimentos - princípios e aplicações. 2.ed. São Paulo; Nobel, 

2014. 

alimentos; 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 66 



Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

Referência complementar 

CARELLE, A.C.; CÂNDIDO, C.C. Tecnologia dos alimentos: principais etapas da cadeia 

produtiva. São Paulo; editora Érica-Saraiva, 2015. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Educação Alimentar e Nutricional 

Carga horária: 36 horas 

Competências 

A. Valorizar a individualidade biopsicossocial de cada ser/grupo a fim de estruturar 

orientações alimentares e nutricionais básicas do ser humano, de forma a 

promover bem-estar físico e práticas alimentares saudáveis, e 

B. Compreender a importância e valor social da comunicação e das inúmeras 

possibilidades de recursos e instrumentos capazes de promover a Educação 

alimentar e Nutricional. 

Habilidades 

1. Identificar a história da alimentação, cultura e hábitos alimentares brasileiros 

bem como sua influência e relação com o consumo alimentar contemporâneo e 

as percepções midiáticas da atualidade; 

2. Aplicar os aspectos relativos à comunicação interpessoal em nutrição e as 

principais formas de comunicação, tipos de linguagem e recursos utilizados em 

processos de orientação e aconselhamento individual e em grupos; e 

3. Buscar a utilização de brincadeiras, jogos entre outras técnicas lúdicas de 

educação em saúde na construção de indivíduos e comunidades conhecedoras 

do saber e instruídas na aplicação das práticas de alimentação saudável. 

Bases tecnológicas 

A. Definição dos conceitos, objetivos e aplicabilidade da Educação Alimentar e 

Nutricional; 
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B. Apresentação da história da alimentação e sua relação com os hábitos 

alimentares regionais e a educação nutricional; 

C. Apresentação dos aspectos que influenciam a alimentação brasileira, 

D. Reconhecimento do comportamento alimentar e seus componentes, 

E. Visualização da relação entre cultura, hábitos, relação interpessoal e 

comportamentos alimentares: 

F. Identificação da relação existente entre comunicação e transmissão de 

mensagens em nutrição; 

G. Identificação das principais formas de comunicação na mídia e em EAN de 

acordo com cada faixa etária; 

H. Demonstração das técnicas de orientação e aconselhamento individual e de 

grupos; 

I. Abordagem nos transtornos alimentares; e 

J. Relacionar a importância das práticas lúdicas na Educação em Saúde. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 

atenção básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2.ed. Brasília; Ministério da 

saúde,2014. 

GALISA, M.S.; ESPERANÇA, L.M.B.; SÁ, N.G. Nutrição: conceitos e aplicações. 

Editora M.Books, 2008. 

GALISA, M.S.; NUNES, A.P.O.; GARCIA. L.S. Educação alimentar e nutricional; da 

teoria a prática. Editora Roca, 2014. 

Referência complementar 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. O direito 

humano à alimentação adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Brasília: ABRANDH, 2013. 
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Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Lactário, Central de terapia Nutricional e Banco de Leite 

Humano 

Carga horária: 52 horas 

Competências 

A. Supervisionar e monitorar o preparo, o envase e o transporte segundo a via de 

administração e o volume prescrito de fórmulas lácteas e enterais, hidncas e de 

leite humano conforme prescrição e legislação vigente; 

B. Contribuir na elaboração do manual de boas práticas, dos POPs e de relatórios 

técnicos de não conformidades, acompanhando sua implantação e execução e 

realizar os procedimentos de controle de qualidade em toda a cadeia produtiva, 

C. Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional 

para a população atendida; e 

D. Orientar as atividades em banco de leite humano e postos de coleta quanto às 

práticas de higiene, ordenha, estocagem, pasteurização e controle de qualidade. 

Habilidades 

1. Conhecer as funções, competências e responsabilidades do lactansta; 

2. Conhecer as funções, competências e responsabilidades do Técnico em 

Nutrição e Dietética (TND) no lactário, nas centrais de terapia nutricional, no 

banco de leite humano e seus postos de coleta, 

3. Realizar as atividades inerentes ao lactarista, bem como a operacionalização do 

lactário; 

4. Utilizar as legislações que regem o funcionamento do lactário, 

5. Elaborar fórmulas lácteas infantis, com base na RDC n0 171 de 2006, RDC n0 43 

de 2011. Manual de lactários: lactário nos estabelecimentos assistenciais de 

saúde e creches e demais legislações específicas vigentes, 

6. Identificar os formulários utilizados na prática profissional do lactansta; 

7 Desenvolver os processos relacionados ao preparo de fórmulas enterais; 
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8. Auxiliar o Banco de Leite Humano, se necessário, quanto à distribuição de leite 

materno: 

9. Contribuir na elaboração do Manual de Boas Práticas e acompanhar sua 

implantação e execução; 

10. Contribuir na elaboração dos POPs e acompanhar sua implantação e execução. 

11. Contribuir na elaboração de relatórios técnicos de não conformidades, 

12. Efetuar os registros das mães doadoras, mantendo-os atualizados: 

13. Orientar as doadoras quanto às práticas de higiene pessoal, visando a 

biossegurança; 

14. Orientar as atividades referentes à ordenha, estocagem, pasteurização e 

controle de qualidade do leite humano; 

15. Monitorar e registrar as temperaturas dos equipamentos de refrigeração 

instalados na sala de coleta, efetuando as anotações pertinentes para o controle 

de qualidade: 

16. Fazer os procedimentos de controle de qualidade do leite humano, incluindo a 

coleta de amostra para os exames laboratoriais; 

17. Identificar todos os recipientes de acordo com os protocolos do banco de leit 

humano; e 

18. Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional 

para a população atendida. 

Bases tecnológica 

A. Direitos, deveres e responsabilidades do lactarista; 

B. Lactário: definições, estrutura física, organização, materiais e equipamentos; 

C. Identificação dos principais equipamentos e utensílios utilizados para o preparo, 

envase e armazenamento de fórmulas lácteas e enterais; 

D. Apresentação das Boas práticas de fabricação, manuseio e cuidados higiênicos- 

sanitários no lactário: 

E. Higiene pessoal e lavagem das mãos; 

F. Higienização do ambiente e equipamentos; 
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G. Desinfecção e esterilização de mamadeiras e bicos: remoção de sujidades com 

material determinado em legislação própria, fervura e autoclavagem. 

H. Supervisão e orientação no fluxo operacional do lactário, das centrais de terapia 

nutricional e do banco e postos de coleta de leite humano, 

I. Leite materno versus fórmulas lácteas; 

J. Discernimento e caracterização das fórmulas infantis e enterais, 

K. Padronização, procedimentos, limpeza e organização, técnicas de desinfecção 

e esterilização dos equipamentos, do ambiente e dos utensílios; 

L. Separação, pesagem, envase, etiquetagem, armazenamento, aquecimento e 

distribuição de fórmulas conforme prescrição do nutricionista, medico, ou outro 

M. Preenchimento de mapas de dietas concernentes ao lactário e as centrais de 

terapia nutricional; 

N. Preparo de fórmulas padrão para mamadeiras: 

O. Procedimentos de descongelamento, porcionamento, aquecimento, envase, 

etiquetagem e distribuição de leite humano conforme prescrição do nutricionista, 

médico, ou outro profissional habilitado, e 

P. Procedimentos de porcionamento, envase, etiquetagem e distribuição de agua 

conforme prescrição do nutricionista, médico, ou outro profissional habilitado; 

Referência básica 

BRASIL. Ministério da saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 

RDC n0 43 de 19 de setembro de 2011. Regulamento técnico para fórmulas infantis 

para lactentes. Disponível em: 
http;//portal.anvisa.gov.br/documents/33916/394219/RDC%2B43%2Balterada%2Bpel 

a%2B46_2014%2Bok.pdf/faef9da8-6701-414b-b74c-c3cb61a49371. 

   . Resolução RDC n0 171 de 4 de setembro de 2006. Dispõe 

sobre o regulamento técnico para o funcionamento de bancos de leite humano. 

Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0171_04_09_2006.pdf/08668 

0c6-2a27-4629-ba6f-f4f41 cefl 4c3. 

profissional habilitado; 
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. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N0 63, de 6 de julho 

de 2000. Regulamento Técnico fixa os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de 

Nutrição Enteral. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2000/rdc0063_06_07_2000.html >. 

Acesso em; 23 abril 2018. 

de 2015. Dispõe sobre o regulamento técnico de fórmulas para nutrição enteral. 

Disponível em: < 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3416920/RDC_21_2015_COMP.pdf/c9b0 

3556-974e-4d81-a74b-96297a6cb7a0>. Acesso em; 23 abril 2018. 

Referência complementar 

GALEGO et al. Lactário nos estabelecimentos assistenciais de saúde e creches. São 

Paulo: ILSl - International life Sciences Institute do Brasil. 2017. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso 

Carga horária: 10 horas 

Competências 

A. Conhecimento da Natureza da Ciência e do Espírito Científico, 

B. Conhecimento dos princípios éticos da pesquisa científica; 

C. Elaboração de projetos de Pesquisa na área da saúde: tema, problemática, 

problema, objetivo geral, objetivos específicos e introdução; e 

D. Conhecimento de metodologias para produção e interpretação de informação 

sobre o problema de pesquisa. 

Habilidades 

1. Descrever a problemática; 

. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N0 21, de 13 de maio 
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2. Diferenciar as estratégias para a produção de informação e as estratégias de 

análise e interpretação de informação produzidas ao longo da pesquisa; 

3. Redigir um trabalho de conclusão de curso de acordo com os critérios 

estabelecidos pela Associação Brasileia de Normas Técnicas (ABNT); 

4. Defender o problema, os processos teórico-metodológicos desenvolvidos ao 

longo da pesquisa. 

Bases Tecnológicas 

A. Construção do portfólio da pesquisa; 

B. Possibilidade de análise e interpretação de informações, 

C. Fases de elaboração da pesquisa; e 

D. Importância da divulgação científica. 

Referência básica 

FACH1N, O. Fundamentos de metodologia. São Paulo; Saraiva, 2006. 

KOCHE, José C. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e pratica da 

pesquisa. 19.ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 3.ed. 

São Paulo: Atlas, 1994. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999. 

Referência complementar 

MICHALISZYN, M. S; TOMASINI, R. Pesquisa; orientações e normas para elaboraçao 

de projetos, monografia, e artigos científicos. 4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

SEVERINO A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
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Curso; Técnico em Nutrição e Dietética 

Componente Curricular: Atividades Complementares em Conhecimento 

Científico 

Carga horária: 34 horas 

Considera-se Atividades Complementares em Conhecimento Científico a 

participação em projetos sociais, atividades culturais, programas de voluntariado, 

oficinas, treinamento em serviço, cursos específicos relativos aos componentes 

curriculares presentes no Módulo Básico, I e II deste Plano de Curso, congressos e 

simpósios. 

Devido a especificidade desse componente curricular, não será delimitada 

ementa, pois trata-se de componente curricular com possibilidades acadêmicas 

variáveis a ser definida por cada atividade, considerando as demandas do grupo. 

6.2.4 Estágio Profissional Supervisionado 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Campo de atuação: Nutrição Clínica-Hospitalar e Materno Infantil 1 

Carga horária: 60 horas 

Competências 

A. Perceber o ser humano em toda sua plenitude a fim de estruturar orientações 

alimentares e nutricionais básicas do ser humano, de forma a promover bem- 

estar físico e práticas alimentares saudáveis; e 

B. Adequar as condições fisiológicas e o suprimento das necessidades nutricionais, 

condizentes com o estado fisiológico do indivíduo ou de coletividades, de acordo 

com a Ciência da nutrição e dietética. 

Habilidades 

1. Sugerir o tipo de dieta adequada segundo as necessidades fisiológicas do 

paciente; 

2. Praticar a aferição de medidas de antropometria direta, tais como peso e altura; 
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3. Confeccionar mapas de dietas necessários à solicitação e distribuição adequada 

da alimentação do paciente, conforme orientação do técnico em nutrição e 

dietética e do nutricionista; 

4. Acompanhar a distribuição das dietas dos pacientes, a fim de garantir que os 

alimentos sejam oferecidos conforme prescrição do nutricionista: 

5. Ciência do processo fisiológico de fecundação, bem como as transformações 

sofridas pelo organismo para a evolução gestacional e produção de leite 

materno; 

6. Orientar quanto a alimentação saudável e demais necessidades nutricionais 

específicas em cada fase do processo gestacional assim como no período de 

amamentação, tendo como base a condição clínica da mulher; e 

7. Conhecer ações de saúde pública relacionadas à proteção dos direitos da 

gestante e da criança, incentivo ao aleitamento materno e a promoção da saúde. 

Referência básica 

CUPPARI, L. Nutrição: nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP: Manole, 

2009. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause: alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOl, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica; da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília; Ministério da saúde, 2000. 

SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo: editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

2015. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

2015. 
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WA1TZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na parte clínica. 2.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2017. 

Referência complementar 

ARRUDA, G.A.; GERMANO, P.M.L.; MATTÉ, M.H.; OLIVEIRA, C.J.R. üsteria e 

listeriose: perigo para as gestantes. São Paulo; Ponto crítico, 2006. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÜDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 

atenção básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério 

da saúde, 2012. 

. Departamento de atenção básica. Atenção ao pré-natal de baixo 

risco. Brasília: editora do Ministério da saúde. 2012. 

Departamento de atenção básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia 

para o profissional da saúde na atenção básica. 2.ed. Brasília; Ministério da saúde, 

2010. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2015. 

VASCONCELOS et al. Nutrição clínica: obstetrícia e pediatria. São Paulo: Medbook, 

2011. 

i 

Curso; Técnico em Nutrição e Dietética 

Campo de atuação: Produção 1 

Carga horária: 60 horas 

Competências 

A. Utilizar de forma apropriada os instrumentos para a mensuração adequada das 

temperaturas dos alimentos e equipamentos da UAN bem como realizar a coleta 

de amostras; 
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B. Preencher planilhas interpretando-as e realizando plano de ação; 

C. Compreender e valorizar as boas práticas de manipulação e fabricação de 

alimentos por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 216 e de outras 

legislações que condizem a realizada de produção de alimentos; e 

D. Auxiliar na elaboração de cardápios e lista de compras e realizar, de forma 

adequada, o recebimento da matéria prima bem como seu armazenamento. 

1. Identificar os principais pontos de riscos causados por microrganismos 

patogênicos transmitidos por alimentos; 

2. Reconhecer as fontes e formas de contaminação causadas por microrganismos; 

3. Discernir sobre as condições higiênico- sanitárias de todas as etapas de 

4. Distinguir os tipos de serviços oferecidos em UAN e padrões de cardápios; 

5. Conhecer da importância do armazenamento de diferentes alimentos: 

6. Prever lista de compras das preparações realizadas, bem como analisar os tipos 

de cardápios oferecidos: 

7. Elaborar POP e aplicar check list; 

8. Realizar a correta coleta de amostras e aferição das temperaturas dos alimentos 

e equipamentos conforme legislação vigente, e 

9. Explanar sobre a RDC 216, RDC 275 entre outras legislações que condizem a 

realizada de produção de alimentos. 

Referência básica 

AGUIAR, O.B. Gestão de pessoas em unidades de alimentação e nutrição. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013. 

BENETTI, G.B.; BRANCO, L.M.; COMENALE, N.; ATAYDE, S.R.; ZOLLAR, V. Manual 

de técnicas dietéticas. 2.ed. Rio de Janeiro: Senac, 2014. 

CAMARGO, E.B.; BOTELHO, R.B.A.; ZANDONADl, R.P. Técnica dietética: pré-preparo 

e preparo de alimentos; manual de laboratório. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

Habilidades 

produção; 
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FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9.ed. São Paulo; Atheneu, 

2005. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

PHILIPPI, S.T. Nutrição e técnica dietética. 3.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

PINHEIRO, A.B.V.; LACERDA, E.M.A.; BENZECRY, E.H.; GOMES, M.C.; COSTA, 

V.M. Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5.ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

Referência complementar 

ARAÚJO, W.M.C.; MONTEBELLO, N.P.; BOTELHO, R.B.A.; BORGO, L.A. Alquimia 

dos alimentos. 3.ed. Brasília; Editora Senac-DF, 2015. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 3.ed. Rio de 

Janeiro; Júlio C.Reis livraria, 1979. 

VAZ, C.S. Restaurantes: controlando custos e aumentando lucros. Brasília, 2006. 

A 

B 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Campo de atuação; Nutrição Social 1 

Carga horária: 60 horas 

Competências 

A. Atuar na área de saúde pública de forma eficiente, promovendo saúde e 

prevenindo doenças; e 

B. Compreender as ações públicas voltadas à saúde da coletividade, seu contexto 

de criação e utilidade pública, bem como sua colaboração para a promoção da 

alimentação saudável e o desenvolvimento da população, nos diversos 

contextos sociais. 
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Habilidades 

1. Identificar a atuação do técnico em nutrição e dietética na área de saúde coletiva 

e na atenção primária à saúde; 

2. Aprimorar e consolidar conhecimentos prévios, adaptando-os à realidade social, 

econômica e cultural e aos recursos existentes; 

3. Fortalecer atitudes éticas que propiciem a integração multiprofissional na 

comunidade; 

4. Conhecer a realidade político-social e os programas locais e nacionais voltados 

à promoção da saúde alimentação e nutrição, identificando suas necessidades 

de aplicação e propondo soluções para os problemas identificados; 

5. Planejar e participar de atividades voltadas à promoção da saúde por meio da 

alimentação adequada; 

6. Conhecer e examinar dados de programas de educação nutricional, de vigilância 

alimentar e nutricional: e 

7. Utilizar os conceitos, métodos e técnicas de investigação epidemiológica e 

avaliação nutricional em saúde nos âmbitos individual e coletivo. 

Referência básica 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Coordenação-geral 

da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: 

promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da saúde, 2006. 

 .   Departamento de atenção básica. Guia alimentar para a 

população brasileira. 2.ed. Brasília: Ministério da saúde, 2014. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. O direito 

humano à alimentação adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Brasília: ABRANDH, 2013. 

TADDEI, J.A.; LANG, R.M.F.; SILVA, G.L.; TOLONI, M.H.A. Nutrição em saúde pública. 

Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2011. 

TIRAPEGUI, J. Nutrição - fundamentos e aspectos atuais. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 

2013. 
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Referência complementar 

CUPPAR1, L. Nutrição; nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP: Manole, 

2009. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause: alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA. R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília: Ministério da saúde, 2000. 

SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo: editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

2015. 

WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na parte clínica. 2.ed. São Paulo; 

Atheneu, 2017. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietétlca 

Campo de atuação: Nutrição Clíníca-Hospitalar e Materno Infantil 2 

Carga horária: 60 horas 

Competências 

A. Adequar as condições fisiológicas e o suprimento das necessidades nutricionais 

condizentes com o estado fisiológico do indivíduo ou de coletividades, de acordo 

com a Ciência da nutrição e dietética; 

B. Utilizar de forma apropriada, equipamentos e instrumentos para a definição de 

parâmetros antropométricos, correlacionando-o a outros indicadores 

metabólicos; 
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C. Perceber o ser humano em toda sua plenitude a fim de estruturar orientações 

alimentares e nutricionais básicas do ser humano, de forma a promover bem- 

estar físico e práticas alimentares saudáveis; 

D. Conhecer as atribuições e rotina do Técnico em Nutrição e Dietética (TND) com 

atuação em Nutrição Clínica; e 

E. Compreender os aspectos éticos relacionados à prática profissional. 

Habilidades 

1. Coletar dados para atualização de planilha/mapa de alimentação do Serviço de 

Nutrição e Dietética: 

2. Participar das atividades de triagem nutricional, conforme protocolo estabelecido 

pelo serviço; 

3. Coletar informações junto aos usuários referentes à satisfação e à aceitabilidade 

da dieta; 

4. Coletar dados antropométricos para subsidiar a avaliação nutricional a ser 

realizada pelo nutricionista; 

5. Elaborar relatórios sobre o tipo e a quantidade de refeições a serem fornecidas; 

6. Acompanhar e monitorar o porcionamento, a apresentação, o transporte e a 

distribuição das dietas/refeições; 

7. Avaliar as características dos alimentos e das preparações culinárias de acordo 

com os protocolos estabelecidos; 

8. Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional 

para a população atendida; 

9. Participar do planejamento, da execução e da avaliação dos programas de 

formação continuada da equipe; 

10. Promover a prática do aleitamento materno ciente dos benefícios para a mãe e 

o bebê, destacando, sobretudo a importância nutricional, a prevenção de 

doenças, o desenvolvimento motor e emocional da criança; 

11. Nortear métodos alternativos adequados na impossibilidade do aleitamento 

materno, buscando a adequação quanto a práticas benéficas aos binômios mãe 

e filho; e 
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12. Agir com ética profissional e respeito ao ser humano no desempenho de suas 

atribuições. 

Referência básica 

CUPPARI, L. Nutrição: nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP: Manole, 

2009. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause; alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro; Elsevier, 2012. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause; alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro; Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2015. 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília: Ministério da saúde, 2000. 

SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo; editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro. Rubio, 

2015- 
WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na parte clínica. 2.ed. São Paulo. 

Atheneu, 2017. 

Referência complementar 

ARRUDA, G.A.; GERMANO, P.M.L.; MATTÉ, M.H.; OLIVEIRA, C.J.R. Listena e 

listeriose: perigo para as gestantes. São Paulo: Ponto crítico, 2006. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 

atenção básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério 

da saúde, 2012. 

Departamento de atenção básica. Atenção ao pré-natal de baixo 

risco. Brasília: editora do Ministério da saúde, 2012. 
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Departamento de atenção básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável; guia alimentar para crianças menores de dois anos; um guia 

para o profissional da saúde na atenção básica. 2.ed. Brasília: Ministério da saúde, 

2010. 

MIRANDA, D.E.G.A.; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica; da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2015. 

VASCONCELOS et al. Nutrição clínica; obstetrícia e pediatria. São Paulo: Medbook, 

2011. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Campo de atuação; Produção 2 

Carga horária: 60 horas 

Competências 

A. Compreender e valorizar as legislações sanitárias e demais instrumentos que 

auxiliam a promoção das boas práticas de manipulação e fabricação de 

B. Preencher planilhas interpretando-as e realizando plano de ação; 

C. Auxiliar na elaboração de cardápios e lista de compras e realizar, de forma 

adequada, o recebimento da matéria prima bem como a manipulação adequada 

em todas as etapas de seu processamento até o consumo humano; e 

D. Reconhecer e valorizar a individualidade de cada ser/grupo a fim de estruturar 

de forma eficiente a produção de alimentos e orientações alimentares, de forma 

a promover alimentares saudáveis. 

1 Contribuir na elaboração do cardápio e/ ou verificar o seu cumprimento, 
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2. Contribuir na elaboração do Manual de Boas Práticas e/ou acompanhar sua 

implantação e execução; 

3. Contribuir na elaboração dos POR, acompanhar sua implantação e/ou execução. 

4. Contribuir na elaboração de relatórios técnicos de não conformidades; 

5. Acompanhar e monitorar as atividades de seleção de fornecedores, procedência 

de alimentos, bem como a logística de compras; 

6. Acompanhar e orientar a execução das atividades de recebimento, 

armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos, porcionamento, 

distribuição e transporte de refeições; 

7. Avaliar as características organolépticas dos alimentos, produtos alimentícios e 

preparações culinárias de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) 

estabelecido; 

8. Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, utensílios, 

equipamentos, ambientes e pessoal; 

9. Orientar e monitorar o uso correto de uniformes e de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) correspondentes à atividade; 

10. Coletar dados e informações relacionadas às UAN; 

11. Participar do planejamento, da execução e da avaliação dos programas de 

formação continuada da equipe; 

12. Colaborar para o cumprimento e a aplicação das normas de segurança 

ocupacional; 

13. Monitorar programas de manutenção preventiva e periódica de funcionamento e 

conservação dos equipamentos; 

14. Registrar as atividades previstas no Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) dos funcionários da UAN, de acordo com as normas 

15. Auxiliar no planejamento e execução dos procedimentos de rotina, como escala 

de trabalho dos funcionários, controle de ponto, dentre outros; 

16. Acompanhar as atividades de controle de qualidade em todo o processo 

produtivo, de acordo com o estabelecido no Manual de Boas Práticas e nos POP, 

atendendo às normas de segurança alimentar e nutricional; 
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17. Colaborar no desenvolvimento de preparações culinárias e respectivas fichas 

técnicas de preparações: 

18. Cooperar no controle periódico das sobras, do resto-ingestão e análise de 

desperdício, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

19. Participar do levantamento de dados para os cálculos de informações 

nutricionais; 

20. Aplicar testes de aceitabilidade; 

21. Colaborar durante todo o processo produtivo com ações que preservem e 

recuperem o meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento sustentável; e 

22. Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional 

para a população atendida. 

Referência básica 

AGUIAR, O.B. Gestão de pessoas em unidades de alimentação e nutrição. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013. 

BENETTI, G.B.; BRANCO, LM.; COMENALE, N.; ATAYDE, S.R.; ZOLLAR, V. Manua 

de técnicas dietéticas. 2.ed. Rio de Janeiro; Senac, 2014. 

CAMARGO, E.B.; BOTELHO, R.B.A.; ZANDONADI, R.P. Técnica dietética: pré-preparo 

e preparo de alimentos: manual de laboratório. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9.ed. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética; seleção e preparo de alimentos. 8.ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

PHILIPPI, S.T. Nutrição e técnica dietética. 3.ed. São Paulo: Manole, 2016. 

PINHEIRO, A.B.V.; LACERDA, E.M.A.; BENZECRY, E.H.; GOMES, M.C.; COSTA, 

V.M. Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5.ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 

Referência complementar 

ARAÚJO. W.M.C.; MONTEBELLO, N.P.; BOTELHO, R.B.A.; BORGO, LA. Alquimia 

dos alimentos. 3.ed. Brasília: Editora Senac-DF, 2015. 
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ORNELLAS, L.H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Júlio C.Reis livraria, 1979. 

VAZ, C.S. Restaurantes: controlando custos e aumentando lucros. Brasília, 2006. 

Curso: Técnico em Nutrição e Dietética 

Campo de atuação: Nutrição Social 2 

Carga horária: 60 horas 

Competências 

A. Atuar na área de saúde pública de forma eficiente, promovendo saúde e 

prevenindo doenças; e 

B. Compreender as ações públicas voltadas à saúde da coletividade, seu contexto 

de criação e utilidade pública, bem como sua colaboração para a promoção da 

alimentação saudável e o desenvolvimento da população, nos diversos 

contextos sociais. 

Habilidades 

1. Proporcionar condições para o desenvolvimento de atitudes profissionais 

através da vivência da rotina de trabalho, conduzindo-os a exercitar e aprimorar 

os conhecimentos adquiridos; 

2. Conhecer e examinar dados dos programas nacionais e locais de alimentação 

escolar; 

3. Conhecer a realidade social dos estudantes da comunidade e sua situação 

nutricional; 

4. Identificar fatores de risco nutricional dos estudantes e propor intervenções, e 

5. Planejar e participar de atividades voltadas à promoção da alimentação saudável 

em ambiente escolar. 
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Referência básica 

CUPPARI, L. Nutrição: nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueli, SP: Manole, 

2009. 

MAHAN, L.K.; STUMP, S.E.; RAYMOND, J.L. Krause: alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MIRANDA, D.E.GA; CAMARGO, L.R.B.; BRAGA, T.M.; PEREIRA, R.C. Manual de 

avaliação nutricional do adulto e do idoso. Ed. Rubio, 2012. 

MUSSOI, T.D. Avaliação nutricional na prática clínica: da gestação ao envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

SEYFFARTH, A.S.; LIMA, L.P.; LEITE, M.G. Abordagem nutricional em diabetes 

mellitus. Brasília: Ministério da saúde, 2000. 

SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.A.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 3.ed. 

São Paulo: editora Payá, 2016. 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 

Referência complementar 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 
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7. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

O Centro de Educação profissional de Planaltina está voltado exclusivamente ao 

ensino profissionalizante. Assim, as práticas desenvolvidas no CEP-ETP são 

imprescindíveis à formação destes profissionais. 

Tomando a avaliação como instrumento de reflexão de todo o processo de 

ensino e aprendizagem, a equipe escolar utiliza inúmeros instrumentos, tais como: 

avaliação escrita, avaliação oral, seminários, estudos de casos, que possibilitam 

detectar e avaliar as situações de aprendizagem e a necessidade de replanejamento 

do processo de ensino e de aprendizagem. Esses instrumentos ajudam a avaliar o 

progresso do estudante na busca crescente de maior capacidade profissional, de 

raciocínio lógico, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria, espírito 

empreendedor, capacidade de visualização e resolução de problemas. 

Para orientar o processo de avaliação, torná-lo transparente e capaz de 

contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os 

indicadores de desempenho sejam definidos no plano de trabalho do professor e 

explicitados aos estudantes desde o início do curso, a fim de direcionar todos o 

esforços da equipe técnica, professor e do próprio estudante para que ele alcance o 

desempenho desejado. 

O curso pretende a adoção de metodologias ativas de ensino, nas quais se 

prioriza a avaliação contínua realizada no dia a dia em cada aula ministrada, 

objetivando o desenvolvimento do educando. 

Os critérios de avaliação da educação profissional de nível técnico estão em 

consonância com o Regimento Escolar específico do CEP-ETP, aprovado pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Ao longo dos componentes curriculares será utilizada avaliação diagnostica, 

formativa e somativa. 

A avaliação diagnostica é utilizada com a finalidade de pré-determinar a maneira 

pela qual o educador deverá encaminhar, através do planejamento, a sua ação 

educativa. Terá como função estabelecer os limites para tornar o processo de 

aprendizagem mais eficiente e eficaz. Esta didática pode ser considerada como o ponto 

de partida para todo trabalho a ser desenvolvido durante o módulo pelo educador. 
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A avaliação formativa tem função orientadora, porque orienta o estudo do 

estudante ao trabalho do professor. Este tipo de avaliação tem a finalidade de 

classificação do estudante, sendo utilizada durante ou ao final dos componentes 

curriculares. 

A verificação do rendimento escolar é processual, contínua, cumulativa, e 

compreende a avaliação formativa e somativa dos diversos tipos de saberes (saber ser, 

saber fazer, saber conhecer). 

A avaliação no componente curricular Atividades Complementares em 

Empreendedorismo, será feita por meio do acompanhamento da participação do 

estudante nas atividades propostas. As atividades avaliativas compreendem o 

acompanhamento cuidadoso da participação do estudante nos fóruns de discussão; do 

cumprimento de prazos para o envio das atividades solicitadas; da elaboração de textos 

que possibilitam ao tutor/professor perceber se o estudante leu, entendeu e 

compreendeu o assunto abordado. O desempenho dos estudantes será registrado em 

relatórios bimestrais e as notas serão registradas em diário, conforme previsto nas 

legislações vigentes. 

A avaliação do estudante no componente curricular Atividades Complementares 

em Promoção da Saúde, será feita por meio de portfólio elaborado após a realização 

das atividades práticas e educativas. Ao início do referido componente curricular, os 

estudantes terão um encontro com o tutor/professor, que determinará o cronograma de 

atividades e ensinará as regras para a confecção do portfólio. Caberá ao estudante se 

informar a respeito das atividades ofertadas no ambiente escolar e fora dele e organizar 

sua participação, além disso, o estudante poderá propor atividades e combinar 

previamente com o tutor/professor, o qual terá horários disponíveis para receber os 

estudantes, tirar dúvidas e estabelecer prazos para a entrega do portfólio. 

A confecção do portfólio também será a estratégia de avaliação do componente 

curricular Atividades Complementares em Conhecimento Científico. 

A estratégia de avaliação do componente curricular Atividades Complementares 

em Conhecimento Científico será a confecção de portfólio, bem como validação das 

certificações e declarações apresentadas pelos estudantes, pelo tutor/professor que 

também registrará em diário de classe, conforme previsto nas legislações vigentes. A 
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validação da carga horária será registrada obedecendo aos critérios de pontuação a 

seguir; 

Tabela 1 - Descrição de atividades complementares e critérios de pontuação 

Descrição das atividades Horas por atividade 

Atividades de ensino e técnico-científicas Participação 

por atividade 

Limite 

máximo 

1.1 Visitas técnicas com apresentação de relatórios 1 visita 6 h 

1.2 Cursos presenciais realizados na área de Nutrição - 4 h 

1.3 Cursos não presenciais realizados na área de Nutrição - 4 h 

Atividades Assistidas Participação 

por atividade 

Limite 

máximo 

2.1 Congressos - 4 h 

2.2 Seminários - 4 h 

2.3 Fóruns - 4 h 

2.4 Simpósios - 4 h 

2.5 Palestras - 4 h 

Atividades de extensão Participação 

por atividade 

Limite 

máximo 

3.1 Atividades Culturais - 4 h 

3.2 Participação em Projetos de Ação Social - 4 h 

3.3 Programas de voluntariado na área de atuação 

profissional 

4 h 

Atividades de Vivência Acadêmica Profissional Participação 

por atividade 

Limite 

máximo 

4.1 Treinamento em serviço na área específica de formação - 4 h 

4.2 Ministração de palestras com plano de trabalho e 

declaração da instituição solicitante 

4 h 

4.3 Cursos complementares de aprofundamento da formação 

profissional 

6 h 

4.4 Produção de material didático pedagógico (jogos, 

softwares e outros para Educação Alimentar e Nutricional) 

6 h 

Após participar de eventos descritos na tabela 1 desse plano de curso, o 

estudante fará o relato das atividades desenvolvidas, podendo adicionar fotos, imagens 

ou materiais que registram o resultado dos trabalhos. Ao tutor/professor cabe a função 
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de orientar os estudantes, tirar dúvidas, avaliar o portfólio e fazer o registro das notas 

em diário próprio, conforme previsto nas legislações vigentes. 

O estudante será considerado Apto (A) quando obtiver nota igual ou superior a 

7,0 (sete) para o rendimento considerado satisfatório ou Não Apto (NA) quando obtiver 

nota inferior a 7,0 (sete) para o rendimento considerado insatisfatório, por componente 

curricular, mediante o processo avaliativo, a partir de instrumentos e estratégias 

específicas definidas pelos professores com a coordenação pedagógica e de acordo 

com o Regimento Escolar. 

Para o critério de arredondamento, somente a Média Final (MF) e a nota da 

Recuperação Final (RF) serão arredondadas, obedecendo os intervalos de 0,5 (cinco 

décimos), onde intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74 o arredondamento será para 

menos, ao passo que os intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99 o arredondamento 

será para mais. 

Além do rendimento, também é considerada a freqüência. Para ser considerado 

apto (A), o estudante deverá obter freqüência mínima de 75% do total de hora 

estabelecidas para as aulas letivas em cada componente curricular e 100% do Estágio 

Profissional Supervisionado. 

A recuperação de estudos, processual, formativa, participativa e contínua será 

ofertada de forma contínua inserida no processo de ensino e de aprendizagem no 

decorrer do componente curricular/semestre, assim que for identificado o baixo 

rendimento do estudante. 

O estudante que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) poderá realizar prova de 

recuperação final, independentemente da quantidade de componentes curriculares. A 

nota da recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média final, se 

maior. Para que o estudante seja considerado Apto (A) deverá obter resultado igual ou 

superior a 7,0 (sete). O resultado da recuperação final deverá ser registrado no Diário 

de Classe, em ata própria e na Ficha Individual do Estudante, conforme previsto nas 

legislações vigentes. A recuperação final não se aplica ao estudante retido em um 

componente curricular em razão de freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento). 
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Acresce-se ainda que o estudante poderá cursar os módulos conseguintes 

independentemente dos componentes curriculares onde não tenha sido considerado 

Apto (A), ressalvada as hipóteses de exigibilidade dos pré-requisitos. Nesse sentido, os 

componentes curriculares serão ofertados visando à celeridade do curso e de acordo 

com a legislação vigente, viabilizando o desenvolvimento acadêmico do estudante e 

diminuindo a evasão escolar. 

As atividades, presenciais e não presenciais, bem como a freqüência, serão 

registradas em documentos específicos, conforme previsto nas legislações vigentes, 

de forma sintética, na medida e na seqüência em que forem desenvolvidas. 

8. PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

Ao longo dos últimos anos, o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica 

de Planaltina - DF vem passando por um processo de expansão do ensino profissional 

com a finalidade de democratizar a sua oferta no âmbito do Distrito Federal. Nesse 

sentido o plano de permanência e êxito escolar surge como ferramenta de prevenção 

e combate às situações de vulnerabilidade do estudante que poderiam, em um futuro 

próximo, resultar em evasão escolar. 

Face aos protocolos diagnósticos utilizados, observam-se que a evasão escolar 

está diretamente relacionada a fatores diversos, internos e externos. Dentre tais fatores, 

mais comuns identificados, está a falta de conhecimentos a respeito de conteúdos 

escolares basilares. Uma das conseqüências desse hiato na formação do estudante é 

a sua, possível retenção, em componentes curriculares que necessitam de tais 

conhecimentos para seu desenvolvimento, o que, em alguns casos, pode favorecer o 

processo de desistência do curso. 

Além disso, podemos destacar também a dificuldade de adaptação dos 

estudantes à exigência do nível de ensino dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, havendo uma dificuldade em estabelecer uma rotina de estudos fora do espaço- 

tempo escolar. Entre os fatores externos que podem contribuir com a evasão escolar, 

destaca-se a dificuldade em conciliar trabalho, cuidados com a família e os estudos, o 

que faz com que o estudante, muitas vezes, sem perceber alternativas viáveis, priorize 

a família e o trabalho em detrimento as atividades escolares. 
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As ações diagnosticas são realizadas por meios de análise de dados estatísticos 

que assistem as estratégias de intervenção. 

Nesse sentido, o CEP - ETP abre um canal de comunicação direta com o 

estudante ou responsável a fim de averiguar a repetição de faltas não justificadas. Na 

oportunidade são esclarecidos, além das dúvidas apresentadas pelo estudante, os 

métodos legais para possíveis justificativas. No que se refere a reprovação de 

componente curricular, são ofertadas componentes curriculares em semestres 

subsequentes, com o objetivo de garantir a equidade no processo educativo, evitando 

assim, morosidade na conclusão do Curso Técnico em Nutrição e Dietética. 

Além das medidas adotadas, é realizado o acompanhamento do estudante por 

parte da coordenação pedagógica do Curso Técnico em Nutrição e Dietética, em que 

são propostas ações pedagógicas para ajudar o estudante a superar as dificuldades 

que ele enfrenta em seu processo de aprendizagem. 

É importante salientar que muito embora os fatores que resultam na evasão 

escolar estejam mais ligados aos aspectos individuais, não exime a Unidade Escolar 

de promover uma autoavaliação com a intenção de identificar possíveis falhas. 

Pensando nisso, o CEP - ETP realiza de forma periódica uma avaliação do Projeto 

Político Pedagógico pontuando junto à comunidade escolar melhorias que resultem na 

eficácia e excelência dos cursos técnicos ofertados, dando maior credibilidade aos 

cursos e diminuindo a evasão escolar. Além disso, são ponderadas possíveis revisões 

dos Planos de Curso atendendo as necessidades teóricas e práticas sinalizadas pelo 

mundo do trabalho e meio científico. 

Não obstante, a avaliação institucional complementa as ações de melhorias que 

perpassam desde a estrutura física até as ações pedagógicas adotadas. No caso desse 

último, as ações são fomentadas pelos estudos de processos educativos da 

Coordenação Pedagógica. 

9. AVALIAÇÃO DO CURSO 

A avaliação do curso é realizada sistematicamente pela comunidade escolar, a 

partir do projeto político pedagógico (PPP) institucional, do plano de curso aprovado e 

publicado no diário oficial (DODF) e das orientações advindas da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, por meio de procedimentos internos, objetivando 
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favorecer e instrumentalizar o processo de análise do curso, localizando situações e 

aspectos que necessitem de reorientação para que se alcance a educação de 

qualidade buscada na missão institucional, bem como, o aperfeiçoamento contínuo dos 

procedimentos pedagógicos do curso Técnico de nível médio de técnico em nutrição e 

dietética do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina (CEP- 

ETP). Assim, a avaliação do curso se dá no acompanhamento sistemático e contínuo; 

- do processo ensino-aprendizagem; 

- do desempenho dos professores, estudantes e coordenadores; e 

- do desenvolvimento dos princípios assumidos no projeto político pedagógico da 

Unidade Escolar. 

Com isso, é possível perceber que a avaliação do curso Técnico de nível médio 

de técnico em nutrição e dietética desenvolvida no CEP-ETP se constitui como um dos^ 

instrumentos utilizados para o aprimoramento da qualidade do processo ensino- 

aprendizagem, do desenvolvimento da gestão democrática no contexto escolar e para 

o fortalecimento do compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão. Colaborando 

com essas ações sistemáticas, o estudante responde a um questionário diagnóstico ao 

final do módulo I e, ao final do módulo II. A produção do referido questionário é coletiva, 

aproveitando-se o espaço-tempo das coordenações pedagógicas, entretanto, três 

aspectos estão sempre presentes; em relação aos professores, em relação aos 

laboratórios, em relação aos coordenadores de curso. 

Corroborado a isso, a avaliação do curso também é realizada pela equipe 

gestora, professores e instituição concedente de campo de atividades práticas, por 

meio de: conselho de classe, questionário com os professores, retorno por escrito das 

atividades práticas profissionais supervisionadas nos campos concedentes, 

coordenadores do curso com vistas in loco, registros e relatórios técnicos 

proporcionando um feedback à equipe de desenvolvimento do curso. 

Finalmente, os resultados e as análises das informações produzidas são 

sistematizados pela coordenação do curso, sob a forma de relatórios e, divulgados, em 

tempo oportuno, para a comunidade escolar, com o propósito de subsidiar e 

retroalimentar os processos de planejamento, metodologias de ensino e atualização do 

plano de curso, quando necessário. 

Plano de Curso Técnico em Nutrição e Dietética 94 



-i 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretária de Educação Básica 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 
eC(l||C>* 

10.CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE CONHECIMENTO E DE 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

O aproveitamento de estudos é o resultado do reconhecimento da equivalência 

entre componente curricular e carga horária cursada em outra instituição de ensino com 

o curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética. O estudante deverá 

passar por processo seletivo, solicitar matrícula e depois solicitar o aproveitamento de 

componentes curriculares. Para tanto, faz-se necessário apresentar cópia autenticada 

das ementas e do histórico atualizado. 

Somente podem ser aproveitados os estudos realizados em cursos autorizados 

ou reconhecidos pelo órgão competente. 

Para o aproveitamento de componentes curriculares são observados os critérios 

estabelecidos a seguir: 

• Para os componentes curriculares que apresentam a mesma denominação e o 

mesmo conteúdo programático, são consideradas as informações da 

escola/instituição de origem, contidas na respectiva matriz curricular. 

• A carga horária do componente curricular cursado não pode ser inferior a carga 

horária do curso oferecido pelo CEP/ETP. 

• Os componentes curriculares que possuem denominações diferentes e o mesmo 

conteúdo programático são aproveitados, atribuindo-se a denominação dada 

pelo CEP/ETP, desde que a carga horária de cada componente não seja inferior 

ao equivalente. 

• Vale ressaltar que o aproveitamento de atividades de estágio profissional 

pregresso não é permitido para dispensa total ou parcial do estágio profissional 

supervisionado. 

• Cabe à supervisão pedagógica em conjunto com a coordenação do curso técnico 

de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética analisar, decidir e dar parecer 

sobre o requerimento de aproveitamento de estudos, conforme Regimento 

Escolar. 
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11. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO 

A Unidade Escolar expedirá o Diploma de técnico de nível médio de Técnico em 

Nutrição e Dietética, eixo tecnológico Ambiente e Saúde, ao estudante que concluir e 

for considerado Apto (A) ao itinerário de formação para o exercício da profissão, 

previsto nos Módulos Básico, I, II e do Estágio Profissional Supervisionado, assim como 

apresentar a comprovação da conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 

O itinerário de formação dessa proposta oferece 2 (duas) saídas intermediárias, 

fazendo jus ao certificado de Qualificação Profissional Técnica, mediante conclusão 

dos: 

- Módulos Básico e I; Atendente de Nutrição: e 

- Módulos Básico, I e II: Lactarista. 

12. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

12.1 Recursos humanos 

Encontra-se à disposição do CEP-ETP para realização dos trabalhos educativos 

o seguinte quantitativo de pessoal: 

12.1.1 Corpo Docente Efetivo 

O corpo docente efetivo do CEP-ETP é constituído por professores aprovados 

em concurso público, conforme exigências de órgão competente da SEEDF. 

12.1.2 Corpo Docente de Contratação Temporária 

O corpo docente de contratação temporária do CEP-ETP é constituído por 

professores contratados, mediante concurso público para esse fim, conforme 

exigências de órgão competente da SEEDF. 

12.1.3 Equipe técnica, administrativa e de apoio 

A equipe técnica, administrativa e de apoio do CEP-ETP é constituída por 

servidores aprovados em concurso público, conforme exigências de órgão competente 

da SEEDF. 
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12.2 Recursos físicos 

O CEP-ETP possui espaço físico adequado à realização das atividades 

educacionais na área de saúde. Suas instalações ocupam área total de 8.796.66m2, 

cuja área construída é de 3.293,66m2. 

As dependências do CEP-ETP são compostas de: 7 laboratórios (Saúde Bucal, 

Análises Clínicas, Nutrição e Dietética, Informática com programas específicos para a 

nutrição e demais cursos, Antropometria, Microbiologia, Enfermagem), 1 biblioteca, 1 

sala de mecanografia, 12 salas de aula, 1 sala de professores, 1 sala de coordenação 

pedagógica, 1 sala para secretaria, 1 sala de direção, 1 sala de assistência pedagógica, 

1 sala de assistência administrativa. 1 quadra poliesportiva, 1 sala de almoxarifado, 1 

salas de coordenação técnica dos cursos. 

O laboratório de nutrição e dietética possui as seguintes características; 

• Técnica dietética, lactário didático e cozinha: O laboratório possui estrutura física 

de uma cozinha com mesa, bancada, fogões, sistema de exaustão, geladeiras, 

armários e pias, além de equipamentos e utensílios destinado às aulas práticas 

e pesquisas que envolvam técnicas de preparo de alimentos em uma cozinha 

experimental, onde é promovida a vivência dos procedimentos e técnicas 

adequadas para aquisição, seleção, pré-preparo, preparo, conservação, 

armazenamento e apresentação dos alimentos. No mesmo espaço é ofertado 

aulas de simulação de um lactário, envolvendo o preparo, higienização e 

distribuição de preparações lácteas e fórmulas infantis, seguindo rigorosas 

técnicas de controle higiênico-sanitário e microbiológico das formulações 

preparadas. 
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12.3 Recursos didático-pedagógicos 

A tabela abaixo lista todas as instalações físicas, equipamentos e materiais 

didáticos que compõem o patrimônio do CEP-ETP para o curso técnico de nível médio 

de técnico em nutrição e dietética. 

Patrimônio da Escola Técnica de Planaltina 

Quant. Especificação 

Laboratório de Antropometria 

01 

02 

02 

01 

03 

02 

04 

01 

01 

01 

06 

10 

03 

01 

Adipômetro clínico 

Antropômetro compacto 

Antropômetro de Parede 

Antropômetro desmontável 

Antropômetro horizontal 

Antropômetro portátil 

Balança Digital Portátil 

Balança Digital com Régua 

Balança Mecânica com Régua 

Balança Peoiátrica Mecanica 

Estetoscópio 

Fita Métrica inelástica 

Termômetro infravermelho 

01 

Termômetro digital 

Termômetro digital 

Laboratório de Técnica Dietética 

01 

02 

oT 

Õ6~ 

ckT 

ÕT 

ÕT 

oí" 

06" 

ÕT 

03" 

02" 
_ 

Abridor 

Abridor de lata 

Assadeira alumínio - redonda 

Assadeira alumínio - retangular 

Assadeira antiaderente - redonda 

Assadeira antiaderente - retangular 

Assadeira com fundo removível 

Bacia grande 

Bacia media 

Balança eletrônica digital capacidade 15 Kg 

Balança de cozinha 5 kg 

Bandeja de alumínio 
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01 Batedeira 

01 Batedeira inox 

01 Batedor de carne 

02 Batedor de ovos 

01 Bule de alumínio 

01 Caixa de plástico verde 

01 Caixa de plástico vermelha 

11 Colher de café 

08 Colher de chá 

04 Colher de servir 

03 Colher de sobremesa 

27 Colher de sopa 

07 Concha media 

01 Concha pequena 

01 Concha vazada 

01 Conjunto - Facas coloridas - 5 peças 

01 Conjunto - Panela vermelha antiaderente - 5 peças 

03 Cook top 

01 Copo americano 

19 Copo de vidro 200ml 

06 

05~ 

01 

02" 

Õ3~ 

02" 

04" 

02" 

02~ 

12 

"69" 

03" 

ÕT 

ÍÕ4" 

"03~ 

02 

Copo medidor 

Descanso de panela 

Descascador de legumes 

Escorredor de arroz 

Escorredor de pratos 

Escumadeira 

Espátula 

Espátula de silicone 

Espremedor de frutas 

Faca de corte 

Faca de mesa 

Fogão cooktop 4 bocas 

Forma de pudim 

Forma para gelo 

Forminha de alumínio 

Forminha de porcelana 
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ICK 

02 

02 

03 

Forno elétrico 

Frigideira alumínio 

Frigideira antiaderente 

22 Garfo 

01 

03" 

01 

03 

01 

Garfo carne 

Garrafa térmica 

Geladeira duplex 462 litros 

Jarra de plástico 

Jogo de funil - 5 peças 

03 

03 

ÕT 

Leiteira 

Liqüidificador semi-industrial - 2L 

Liqüidificador de vidro 

01 Lixeira grande - L 

04 Lixeira pequena 

01 

02" 

Luva silicone 

Luva térmica 

01 

W 

01 

04 

Micro-ondas 

Modelador para ovo 

Panela asa extragrande 

Panela asa grande 

03 

03" 

03 

Panela asa media 

Panela asa pequena 

Panela de cabo 

04 Panela de pressão 4,5L 

10 Pegador de salada 

01 

08 

04 

Pegador de macarrao 

Peneira de plástico 

Peneira inox 

01 Pilão 

03 

~U~ 

03" 

20 

36" 

ÕT 

ÕT 

Pincel de silicone 

Pires 

Porta talher de plástico 

Prato de vidro raso branco 

Prato de vidro fundo 

Processador 

Ralador 
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03 Refratário de vidro 

02 Refratário de vidro com tampa 

01 Rolo de macarrão - madeira 

02 Socador 

04 Tabua de manipulação de polipropileno 

03 Tabua de vidro 

06 Tampa de alumínio 

03 Termômetro para geladeira tipo bastão 

02 Termômetro digital 

06 Xícara de café 

05 Xícara de chá 

13. PLANO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

O estágio profissional supervisionado pode ser realizado no início ou após o 

término do Módulo II do referido curso, com carga horária total de 360 (trezentos e 

sessenta) horas. É desenvolvido através de atividades metodológicas, tais como; 

estudos de casos, pesquisas de mercado, visitas técnicas, elaboração de projetos, 

simulações, exercícios profissionais efetivos, tanto individuais quanto coletivos. 

O estágio Profissional Supervisionado é um ato educativo desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de estudantes 

que estejam freqüentando regularmente as atividades, objetivando a melhoria do 

desenvolvimento e amadurecimento pessoal do estudante, bem como a sensibilização 

para as atividades profissionais da área que deve ser efetivado com supervisão e com 

cenários que tenham condição de proporcionar experiência prática de formação, 

devendo o estudante, para este fim, estar apto para as atividades requeridas. 

É desenvolvido sob a orientação, supervisão e avaliação do professor da 

Unidade Escolar, habilitado no curso técnico específico, que acompanhará, 

integralmente, os estudantes no cenário, durante todos os períodos das atividades, 

conforme o art. 68 da Resolução N01/12 do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

13.1 Justificativa 

O estágio profissional supervisionado, conforme previsto no Regimento Escolar 

é parte integrante do curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética, 
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considerando a importância de que se reveste, enquanto via de complementação e 

integração de estudos, requerendo a organização de um plano que inclua uma 

programação ajustada ao perfil do curso técnico citado. É também um momento 

privilegiado de trocas de experiências e aprendizagens entre a escola e o ambiente 

profissional propício à formação do estudante, onde o conhecimento pode ser 

aprimorado e reconstruído permanentemente. 

Durante todo o tempo de estágio, o estudante estará acompanhado de um 

professor da Unidade Escolar que auxiliará na construção de saberes que foram 

aprendidos durante os anos de escolarização, contextualizando as práticas possíveis à 

teoria. As práticas desenvolvidas terão por base as ações de promoção da saúde 

voltadas à comunidade e seu desenvolvimento, previstos no Regimento Interno e no 

Projeto Político Pedagógico da escola. Essas ações podem ser desenvolvidas em 

hospitais, escolas, restaurantes, entre outros estabelecimentos contemplados na 

Resolução CFN N0 605 de 22 de abril de 2018 que versa sobre as atribuições do 

Técnico em Nutrição e Dietética, sejam elas instituições públicas, privadas, mistas, ou 

filantrópicas conveniadas. 

O estágio profissional supervisionado está distribuído em campos de atuação, 

exigindo-se para sua prática a aptidão nos componentes curriculares que são pré- 

requisito, conforme divisão abaixo: 

Nutrição Clínica-Hospitalar e Materno Infantil (carga horária total 120h): será 

dividido em dois campos de atuação: 

a.1) Nutrição clínica-hospitalar e materno infantil 1 (60h): tendo como pré- 

requisitos os componentes curriculares de nutrição clínica-hospitalar 1 (14) e nutrição 

materno infantil (15); 

a.2) Nutrição clínica-hospitalar 2 (60h): tendo como pré-requisitos o componente 

curricular nutrição clínica-hospitalar 2 (22) e a aprovação no estágio Profissional 

Supervisionado em Nutrição clínica-hospitalar e materno infantil 1 (29). 

Produção (carga horária total 120h). Será dividido em dois campos de atuação: 
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b.1) Produção 1 (60h): tendo como pré-requisitos os componentes curriculares 

de técnica dietética 1 (18) e higiene dos alimentos e legislações sanitárias (17); 

b.2) Produção 2 (60h): tendo como pré-requisitos os componentes curriculares 

de técnica em dietética 2 (23) e a aprovação no Estágio Profissional Supervisionado 

em Produção 1 (30). 

Nutrição Social (carga horária total 120h). Será dividido em dois campos de 

atuação; 

c.1) Nutrição Social 1 (60h); tendo como pré-requisitos os componentes 

curriculares de nutrição humana (16) e educação alimentar e nutricional (26); 

c.2) Nutrição Social 2 (60h): tendo como pré-requisitos os componentes 

curriculares de nutrição e saúde pública (21) e a aprovação no Estágio Profissional 

Supervisionado em Nutrição Social 1 (31). 

Os Planos de Trabalho do estágio são pactuados com as instituições 

conveniadas por meio de termos de cooperação, constando os procedimentos 

operacionais para encaminhamento de documentação dos estudantes, entre outras 

informações necessárias à execução das mesmas. 

13.2 Objetivo 

Desenvolver as habilidades do técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e 

Dietética, capacitando-o em competências teóricas e práticas, necessárias ao 

desempenho das atividades requeridas pelo exercício da profissão. 

13.3 Estratégias 

O estágio profissional supervisionado é o meio utilizado para facilitar a 

aprendizagem nos campos de atuação, de acordo com as habilidades e competências 

requeridas, visando oportunizar a prática de forma a capacitar o estudante para o 

mercado de trabalho, a partir de situações reais. O planejamento será feito por meio de 

reuniões do corpo administrativo e corpo docente, responsável pelo curso. 
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13.4 Planejamento do estágio profissional supervisionado 

• O planejamento do estágio inclui infraestrutura, recursos, demanda de 

oportunidades de vivências práticas, receptividade da equipe 

multiprofissional, reciprocidade de ações entre o CEP-ETP, instituições 

de saúde, escolas, restaurantes comunitários, entre outros; 

• Realização das técnicas e procedimentos do técnico de nível médio em 

Nutrição e Dietética, de acordo com os campos de atuação; 

• Definição de uma sistemática de acompanhamento e avaliação que inclua 

processos de replanejamento; 

• Orientação sobre o uso de registros dos instrumentos de 

acompanhamento e avaliação e do relatório final por parte do responsável 

técnico; 

• Reunião envolvendo os professores do estágio e o coordenador técnico 

do curso para orientação inicial e encaminhamento dos estagiários. 

• Estabelecer as condições para o encaminhamento dos estagiários, 

conforme a existência de vagas, locais e horários disponibilizados pelo 

campos conveniados (matutino e vespertino) e as características das 

competências e habilidades requeridas pela habilitação. 

• Para o encaminhamento para o estágio, os estudantes deverão fazer a 

entrega de cópia de documentos, conforme solicitação e determinação da 

coordenação do curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e 

Dietética. Essa documentação será de acordo com as exigências das 

instituições conveniadas. 

• Os termos de convênios e/ou parcerias firmados, assim como os demais 

formulários para a realização do estágio constam em anexo do Plano de 

Curso. 

13.5 Descrição da atuação do estudante no estágio 

A vivência prática é parte obrigatória do curso, não se constituindo em vínculo 

empregatício para o estudante. 
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O estudante cumprirá carga horária prevista para cada campo de atuação sendo 

que a jornada diária não poderá ultrapassar 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas 

semanais. Os horários e locais do estágio serão preestabelecidos pela coordenação 

técnica do curso técnico de nível médio de Técnico em Nutrição e Dietética, conforme 

disponibilidade das instituições parceiras. 

O estudante deverá comparecer no local do estágio devidamente uniformizado, 

com crachá e jaleco com emblema do curso e logo do CEP-ETP, portando além desses, 

outros itens que sejam indispensáveis a requerida prática. 

13.6 Avaliação do Estudante 

A avaliação configura-se como instrumento principal de reconstrução de 

métodos, técnicas, posicionamentos e estratégias adotadas durante todo o 

desenvolvimento do estágio. A freqüência dos estudantes, todas as atividades 

planejadas e informações complementares, deverão ser registradas pelo professor que 

acompanha o estudante nos campos de estágio em diário de classe, conforme previsto 

nas legislações vigentes. 

Deve-se observar, durante o estágio, as seguintes disposições: 

• O processo de avaliação das habilidades desenvolvidas no campo de estágio é 

contínuo, abrangendo o período preestabelecido para as Planilhas de Grupo 

determinado para cada atividade prática. As atividades executadas e as 

planilhas de avaliação serão determinadas e preenchidas pelo professor que 

acompanha o estudante no campo de estágio. 

• As habilidades desenvolvidas devem ser avaliadas em consonância com o Plano 

de Curso e legislação vigente. 

• Os estudantes que não alcançarem o conceito apto (A) farão novamente o 

estágio, de acordo com a disponibilidade das planilhas de grupo de cada campo, 

devendo o estudante, se necessário, entregar novamente a documentação. 

• Para ser considerado apto (A), o estudante deverá obter freqüência de 100% do 

total de horas estabelecidas para o estágio. Caso o estudante necessite faltar 

devido a alguma justificativa legal, este deverá compensar o dia faltado com o 
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professor orientador, de acordo com a disponibilidade deste e do campo do 

estágio. 

Planaltina - DF, QA de 2019. 

Diretor do Centr/de E 

Pa César Ranços Araújo 
Matrícula 00)816288 

ícação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

mb César 

de nanais 
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15. ANEXOS 

15.1 Anexo l 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO - INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

. PROPONENTES; DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SES/DF. 

CNPJ; 00.394.700/0001-08 
Nome do responsável; Marilia Coelho Cunha 
CPF: 290.282.721-00 

Endereço: Setor de Áreas Isoladas Norte — SA1N - Bloco B -1° Andar - Sala 159 - 

CEP; 70.086 - 900 
Cidade/U F: Bras(lia/DF 
Telefone: 3348-6100 
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 

CNPJ; 04287092/0001-93 
Nome do responsável; Marilia Coelho Cunha 
CPF; 290.282.721-00 
Endereço; SMHN, QUADRA 501 BLOCO "A" 

CEP: 70710-100 
Cidade/UF; Brasília/DF 
Telefone: 3348-6100 
INSTÍtuiÇÃO DE ENSINO; CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SAÚDE DE PLANAlTINa - CEP-SAUDE -DF 

CNPJ; 00394676/0001-07 
Nome do responsável: Paulo César Ramos Araújo 
CPF; 884.294.404-10 
Endereço: Entre Avenidas Contorno e Independência - Área Especial sem número 

CEP; 73-310-000 
Cidade/UF: Brasília/DF 

Telefone; 3901-6588 
Processo Fepecs n0: 0064-000354/2011 
II - ESTRUTURA ORGANICA DA SES-DF OU ENTIDADE VINCULADA: 
I. Curso: Curso Técnico em Nutrição e Dietética 
a) Cenário: 
a.1) componente curricular; 

Número total 
estudantes 
professores 
semestre: 
Estudantes= 
professores = 

de 
e 

por 

Carga horária total do 
estudante e do professor 

no cenário: 
Estudante = 
professores = 

Número de estudantes por turno e dias da semana; 

Número 
estudantes 

de Turno 

Matutino 

Vespertino 

Dias da semana 

2o a 6a feira 

2a a 6a feira 

Períodos 

Atividades desenvolvidas no componente curricular e seus objetivos; 
De acordo do 'Chefe da Unidade 
e/ou Supervisor do Setor/Cenário 

De Acordo do Chefe do NEPS 

Assinatura; 

Assinatura; 

Nome legível: Matrícula SES/DF: 

Nome legível: 
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. Curso: Curso Técnico em Nutrição e Dieletica 

b) Cenário: 
b.1) componente curricular; 

Períodos Número de estudantes por turno e dias da semana; Carga horária total do 
estudante e do professor 
no cenário: 
Estudante = 
professores = 

Número total de 
estudantes e 
professores; 
Estudantes = 
professores = 

Dias da semana Número de 
estudantes 

Tumo 

2" a 6a feira Matutino 

2a a 6a feira Vespertino 

Atividades desenvolvidas na disciplina e seus objetivos; 
Matrícula SES/DF Nome legível; De acordo do 'Chefe da 

Unidade/Setor/Cenário 

A .sinatura 

Nome legível: Assinatura De Acordo do Chefe do NEPS 
. Curso; Curso Técnico em Nutrição e Dietetica 

c) Cenário; 
c.1) componente curricular 

Períodos 
Carga horária total do (Número de estudantes por tumo e dias da semana de Número total 

estudantes 
professores: 
Estudantes = 
professores = 

Dias da semana Tumo de estudante e do professor Número 
estudantes no cenário: 

Estudante = 
professores = 

2a a 6a feira Matutino 

2a a 6a feira Vespertino 

atividades desenvolvidas no componente curricular e seus objjtuo^ 
Matrícula SES/DF: Nome legível: Assinatura: De acordo do 'Chefe 

Unidade/Setor/Cenário 

da 

Nome legível: Assinatura: De Acordo do Chefe do NEPS 
I. Curso; Curso Técnico em Nutrição e Dietética 

b) Cenário: 
b.1) componente curricular; Nutrição Materno Infantil II 
Número total de 
estudantes e 
professores: 
Estudantes = 
professores = 

Carga horária total do 
estudante e do professor 
no cenário; 
Estudante = 
professores = 

Número de estudantes por tumo e dias da semana. Períodos 

Número de 
estudantes 

Tumo Dias da semana 

Matutino 2a a 6a feira 

Vespertino 2a a 6a feira 

Atividades desenvolvidas no componente curricular e seus objetivos: 

De acordo do 'Chefe 
Unidade/Setor/Cenário 

da 

De Acordo do Chefe do NEPS 

Assinatura: 

Assinatura: 

Nome legível; Matricula SES/DF: 

Nome legível; 

,0 Chefe da Unidade/Setor/Cenáno se compromete a receber os estudantes da referida Instituição de Ensino, garantindo a supervisão 
desses estudantes durante sua permanência autorizada nos cenários definidos neste Plano de Trabalho, bem como o acompanhamento 
do cumprimento da carga horária do professores, conforme legislação vigentes (Portaria Conjunta SGA/SES n0 08/2006; Lei na 11.788/2008 
e Portaria n0 281/2013). 
III. Aplicação da contrapartida: será realizada em conformidade com a Portaria n° 281. de 18/10/2013. alterada pela Portaria n" 17, de 
30/01/2014, conforme item '3.7.2. Ao chefe da UAG/FEPECS caberá a execução administrativa referente aos 20% da contrapartida 
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destinada à FEPECS. definidos no item 9.6.2" e item "3.7.3. Ao servidor designado pela Subsecretária de Logística e Infraestrutura da 
Saúde/SES (SULIS/SES) caberá a execução administrativa referente aos 80% da contrapartida destinada à SES, definidos no item 9.6.2" 

Brasília-DF,. de 

Representante legal da instituição de Ensino Chefe do NEPS 

Diretor (a) do Hospital Regional 
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15.2 ANEXOU 

TERMO DE COMPROMISSO DE ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES NAS ESTRUTURAS ORGÂNICAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E ENTIDADES VINCULADAS 
Pelo presente instrumento, o estudante  regularmente matriculado(a) no semestre do curso de 
 , da instituição de ensino Centro de Educação Profissional de Ensino - CEP - SAÚDE, sediada na Av. Contorno 

Setor Hospitalar, Planaltina DF, CEP 73 310 000 doravante denominado ESTUDANTE, acorda com as cláusulas e condições que 
regerão este TERMO DE COMPROMISSO DE ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES, que está estritamente vinculado ao 
convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e àquela instituição. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do 
Objeto. Constitui objeto do presente instrumento a formalização de Atividades Práticas Curriculares, realizadas pelo ESTUDANTE 
junto à SES-DF, doravante denominada CONCEDENTE. nos termos da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, e conforme 
cláusulas e condições do Convênio vigente, firmado entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a CONCEDENTE e que estabelece as 
condições básicas para a concessão de Atividades Práticas Curriculares. CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações da 
CONCEDENTE. Caberá à CONCEDENTE: a) Proporcionar ao ESTUDANTE treinamento prático técnico e científico e de 
relacionamento humano; b) Informar por escrito à INSTITUIÇÃO DE ENSINO qualquer interrupção do estágio; c) Indicar 
supervisor(a) para acompanhamento do ESTUDANTE; d) Avaliar, juntamente com sua instituição de ensino, o desempenho do 
ESTUDANTE, por intermédio do supervisor de Atividades Práticas Curriculares, preenchendo instrumentos de avaliação 
encaminhados pela EAPSUS/FEPECS. Dos direitos do ESTUDANTE. São direitos do ESTUDANTE: a) Ser respeitado como 
pessoa, sem distinção de qualquer natureza; b) Ter oportunidade para desenvolver suas habilidades e potencialidades, no campo 
de Atividades Práticas Curriculares, de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Atividades Práticas Curriculares previsto pela 
instituição de ensino e ações pactuadas com a chefia da Unidade/Cenário; c) Utilizar as instalações físicas e os equipamentos da 
SES-DF de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Atividades Praticas Curriculares, desde que devidamente autorizado pelo 
professor da instituição de ensino ou pelo supervisor da SES-DF. conforme o caso CLÁUSULA TERCEIRA - Das condições das 
Atividades Práticas Curriculares. Serão desenvolvidas conforme as condições que seguem: a) O ESTUDANTE esta segurado 
contra acidentes pessoais, por meio de Apólice de Seguro contratado pela Instituição de Ensino Conveniada; b) Err todas as 
Atividades Práticas Curriculares, inclusive estágio curricular em regime de INTERNATO, o estudante não deverá ultrapassar o total 
40(quarenta) horas semanais, sendo compatível com as atividades escolares e de acordo com o art. 10 da Lei n 11.788/08; c) o 
nome do ESTUDANTE deve constar na(s) Planilha(s) de Grupos de Atividades Práticas Curriculares (Estágio Curricular/Atividade 
Prática Supervisionada), contendo período total, número total de dias. carga horária diária, horário e locais, devidamente assinadas 
e carimbadas pelo representante legal da instituição de ensino. CLÁUSULA QUARTA - Das obrigações do ESTUDANTE. Cabe ao 
ESTUDANTE: a) Desenvolver as Atividades Práticas Curriculares nos termos do plano pedagógico do curso e Plano de Trabalho 
apresentado à CONCEDENTE; b) Observar as normas internas da CONCEDENTE no que se refere às Atividades Práticas 
Curriculares; c) Respeitar a diversidade biopsicossocial do usuário da SES-DF, solicitando autorização e informando-o sobre os 
procedimentos a serem realizados; d) Respeitar as autoridades presentes nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades 
vinculadas, quais sejam, o professor da instituição de ensino, o supervisor da SES-DF, funcionários e demais responsáveis pelo 
funcionamento da Unidade/ Cenário: e) Comparecer ao campo de Atividades Práticas Curriculares de acordo com o previsto no 
Termo de Compromisso e Planilhas de Grupos (Estágio Curricular/Atividade Prática Supervisionada), observando rigorosamente 
os cenários, períodos e horários previstos, inclusive as trocas de plantão; f) Apresentar-se no campo de Atividades Práticas 
Curriculares devidamente uniformizado, portando o crachá de identificação chancelado pela EAPSUS/FEPECS e todos os 
materiais de uso individual, inclusive equipamentos de proteção individual (EPl), necessários ao desenvolvimento de suas 
atividades em campo; g) Evitar o uso de jóias, maquiagem, sapatos abertos, decotes e transparência nas roupas; h) Guardar sigilo 
profissional e manter atitude ética no seu cotidiano, solicitando ao professor ou supervisor da SES-DF, de forma discreta e 
adequada, as informações necessárias para o atendimento ao paciente, conforme o caso; i) Responsabilizar-se por danos 
causados aos pacientes, instalações e equipamentos da SES-DF no desenvolvimento das suas atividades; j) Manter o setor e 
materiais limpos e em ordem durante e após às atividades; k) Devolver, ao término das Atividades Práticas Curriculares, à 
instituição de ensino o crachá chancelado pela EAPSUS/FEPECS: I) Demonstrar ordem, limpeza, segurança na execução de suas 
atividades, bem como cordialidade e respeito às pessoas; m) Evitar o uso de aparelho celular nas áreas de Atividades Práticas 
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Curriculares durante o atendimento dos pacientes, em reuniões clínicas e outras atividades desenvolvidas nos cenários; n) Ater- 

se aos princípios e diretrizes do SUS e da Política Nacional de Humanização, observando a ética e a responsabilidade no 
desempenho do seu papel. CLÁUSULA QUINTA - Das vedações ao ESTUDANTE. É vedado ao ESTUDANTE: a) Ocupar-se, 
durante as Atividades Práticas Curriculares, com atividades não previstas no Plano de Trabalho e Plano de Atividades Práticas 
Curriculares; b) Permanecer em campo de Atividades Práticas Curriculares sem a presença de professor da instituição de ensino 
ou supervisor da SES-DF, conforme o caso; c) Usar qualquer tipo de droga ilícita, inclusive cigarro e álcool, nas dependências da 
SES-DF; d) Retirar os prontuários do local de Atividades Práticas Curriculares, bem como. qualquer outro documento referente ao 
paciente e/ou a Unidade de Saúde/Administrativa; e) Realizar quaisquer atividades em campo de Atividades Práticas Curriculares 
sem a autorização prévia do professor da instituição de ensino ou do supervisor da SES-DF .conforme o caso; f) Utilizar o seu 
crachá de Identificação como Estudante em horário e local diverso do previsto nas Planilhas de Grupos de Atividades Praticas 
Curriculares; g) Ausentar-se do cenário de Atividades Práticas Curriculares no período de atividade (para lanchar, telefonar, entre 
outros) sem a expressa autorização do professor ou supervisor da SES-DF, conforme o caso; h) Emprestar o seu cracha de 
identificação para qualquer outra pessoa ou utilizar crachá de outro estudante ou local nas dependências da SES-DF, i) 
Desenvolver qualquer pesquisa envolvendo seres humanos no âmbito da SES-DF ou entidade vinculada sem a prévia e expressa 
aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saud 
(CEP/FEPECS). CLÁUSULA SEXTA - Das obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Cabe à instituição de ensino: a) Indicar 
professor que deverá pactuar com o supervisor de Atividades Práticas Curriculares de cada cenário o percentual da carga horária 
semanal em que este acompanhará o estudante nas atividades, sendo que a carga horária mencionada devera ser 
obrigatoriamente integral no caso de Atividade Prática Supervisionada ou, no caso de Estágio Curricular igual ou superior a 20% 

da carga horária semanal, b) Acompanhar o desenvolvimento das Atividades Práticas Curriculares. 
CLÁUSULA SÉTIMA - Da inexistência de vínculo empregatício As Aüvidades Práticas Curriculares pertinentes a este Termo de 
Compromisso nao acarretarão vínculo empregatício de qualquer natureza com a SES-DF ou FEPECS. CLÁUSULA OITAVA - Da 
vigência. O presente Termo de Compromisso terá vigência pelo período das Atividades Práticas Curriculares descritas nas 
Planilhas de Grupos aprovadas pela EAPSUS/FEPECS. CLÁUSULA NONA - Da suspensão das atividades. As Atividades Práticas 
Curriculares poderão ser suspensas nas seguintes hipóteses a) A pedido do supervisor da SES-DF ou do chefe da 
Unidade/Cenário, com as informações que yustifiquem a solicitação; b) Pelo descumprimento das obrigações assumidas pela 
instituição de ensino quanto ao encaminhamento de estudantes e execução das Atividades Práticas Curriculares em desacordo 
com as normas vigentes na SES-DF. CLÁUSULA DÉCIMA - Da rescisão e da prorrogação. As Atividades Práticas Curriculares 
poderão cessar, mediante justificativa por escrito, por qualquer das partes. Poderão ainda ser prorrogadas, havendo interesse das 
partes, mediante apostilamento subscrito pela EAPSUS/FEPECS. Subcláusula única - Constituem motivos para a rescisão 
automática do presente Termo de Compromisso: a) Inobservância da jornada diária das Atividades Práticas Curriculares: b) 
Término do prazo previsto nas Planilhas de Grupos de Atividades Práticas Curriculares; c) Conclusão, interrupção ou trancamento 
do curso na instituição de ensino; d) Abandono das atividades, caracterizado por ausência não justificada, por período igual ou 
superior a 20% da carga horária total prevista para as atividades naquele cenário; e) Requerimento do estudante; f) Não 
cumprimento de cláusula do Termo de Compromisso assinado pelo estudante; g) Por interesse da Administração, desde que 
devidamente motivado e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Para que produzam os efeitos legais, o(a) estudante firma 
o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor. cabendo a primeira à CONCEDENTE, a segunda ao ESTUDANTE e a 
terceira à INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

Brasília, de de 

ESTUDANTE 
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15.3 ANEXOU) 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA 

    (Nome da instituição privada). ENDEREÇO; 

 . Cidade: Brasília, ESTADO; DF, CEP;   

CNPJ/ MJ:   Telefone; (61)  . Representando 

 e Centro de Educação Profissional-Escola Técnica de Saúde de Planaltina, 

inscrito no CNPJ sob o n0 00.394.676/0001-07, com sede à Av. Contorno Setor Hospitalar, Planaltina DF. 

CEP 73 310 000, neste ato representado pelo Diretor Paulo César Ramos Araújo, portador da Carteira 

de Identidade n01577720 SSP DF, inscrito no CPF n0 884 294 404-10, residente e domiciliado em Av. 

Floriano Peixoto, quadra 159, lote 16 Setor Tradicional, Planaltina DF RESOLVERAM CELEBRAR O 

PRESENTE Termo de Cooperação Técnica, segundo os termos e as condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA; DO OBJETO 

Constituí objeto do presente Termo, a realização de estágio que tem como objetivo o desenvolvimento 

de atividades conjuntas entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a INSilTUIÇÃO CONCEDENTE, acima 

qualificadas, afim de; 1 - possibilitar ao estudante o contato com a realidade profissional, permitindo-lh 

a associação entre teorias estudadas e práticas existentes; 2 - oportunizar ao estudante a execução de 

tarefas relacionadas à sua área de interesse; 3 - complementar a formação do estudante por meio do 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à sua atuação profissional, para a realização de Estágio 

dos estudantes regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

Parágrafo único. Para a consecução desse objeto, o professor da Instituição de Ensino deverá 

acompanhar os estudantes em todas as atividades desenvolvidas nos 

 (nome da instituição privada). 

CLÁUSULA SEGUNDA; FINALIDADE DO ESTÁGIO 

O Estágio de Estudantes será para estágios obrigatórios, conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, tendo como 

finalidade a preparação para o trabalho produtivo de educandos, respeitando a programação curricular 

estabelecida para cada curso. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
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Caberá à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

o celebrar Termo de Compromisso com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o educando, zelando por 

seu cumprimento. 

o ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando à realização de 

atividades práticas compatíveis com o Plano de Atividades do Estágio, 

o indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar no das 

atividades de estágio, sendo permitido a este profissional acompanhar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente. 

o entregar Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 

dos períodos e da avaliação de desempenho, por ocasião do desligamento do estagiário. 

A INSTITUIÇÃO CONCEDENTE sempre que possível oferecerá vagas para estágios, de estudantes 

matriculados nos curso da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em suas dependências ou unidades, uma vez 

que possui condições de proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, assim 

como, outras formas de colaboração no processo educativo. 

CLÁUSULA QUARTA: DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Caberá â INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a) celebrar Termo de Compromisso com o educando, ou com seu representante legal, quando ele 

for absoluta ou relativamente incapaz, e com a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, indicando as condiçõe 

de adequação do estágio à Proposta Pedagógica do Curso, à etapa e modalidade da formação escolar 

do estudante e ao horário e calendário escolar. 

b) avaliar as instalações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário. 

c) indicar Professor Orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. 

d) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, o relatório 

das atividades do estágio. 

e) reorientar o estagiário para outro local, em caso de descumprimento de normas do Termo de 

Compromisso. 

f) comunicar à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 
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g) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no Termo de Compromisso, para o estágio obrigatório. 

CLÁUSULA QUINTA; DO ESTÁGIO 

A jornada de estágio deverá ser cumprida em horário estabelecido pela INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, 

sem prejuízo das atividades escolares do estagiário e deverá ser cumprida respeitando-se os limites de 

6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

Parágrafo Primeiro; O período de intervalo de descanso não é computado na jornada de estágio. 

Parágrafo Segundo: A realização do estágio pelo estudante, não acarreta vínculo empregatício de 

qualquer natureza, portanto, o estagiário não faz jus a quaisquer direitos trabalhistas. 

CLÁUSULA SEXTA; DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá inicio na data da assinatura, e vigência por dois anos, para a conclusão / 

encerramento do objeto deste Termo. 

Parágrafo Único: O presente Termo poderá ser renovado, por meio de um termo aditivo. 

As partes envolvidas neste Convênio serão responsáveis pela veracidade e exatidão das 

informações, perante a legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA; DA RECiSÃO 

O presente Termo poderá ser rescindido, a qualquer tempo, de comum acordo das Instituições 

cooperantes, sem que tal ato decorra qualquer ônus à parte que assim der causa a tal. 

Parágrafo Primeiro: também será motivo de rescisão do presente Termo, a eventual infração, às 

disposições constantes das cláusulas e/ou condições do mesmo. 

CLÁUSULA OITAVA; DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília- DF, como competente para dirimir quaisquer 

possíveis dúvidas e/ou questões decorrentes do presente Termo, que não possam ser resolvidas de 

comum acordo entre as instituições, na esfera extrajudicial, com expressa renuncia a qualquer ouro, 

ainda que privilegiado. 

E, por assim estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Cooperação Técnica, em 3 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os devidos efeitos legais. 
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Brasília - DF, de de 

Representante legal Instituição Privada 

Centro de Educação Profissional-Escola Técnica de Saúde de Planaltina 

Diretor 

Paulo César Ramos Araújo 

Testemunhas: 

1. 

2. 
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