
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 3º 
DISCIPLINA: Nutrição e Metabolismo Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 03 aulas  TOTAL: 60 aulas 
 

EMENTA 
Introdução ao estudo da nutrição. Etapas do processo de nutrição. Carboidratos: digestão, 
absorção e metabolismo. Fibras alimentares. Lipídeos: digestão, absorção e metabolismo. 
Proteínas: digestão, absorção e metabolismo. Vitaminas lipossolúveis: A, D, E e K. Vitaminas 
hidrossolúveis: C, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e 
cianocobalamina. Minerais: cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, ferro, zinco, cobre, iodo, 
manganês, flúor, cobalto, selênio, molibidênio, cromo. Elementos traço. Água e eletrólitos: sódio, 
cloro, potássio. 
 

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências sobre a ciência da nutrição no que se refere aos aspectos de 
digestão, absorção e metabolismo de macronutrientes;  
Aquisição de conhecimentos sobre funções, fontes, metabolismo e biodisponibilidade de minerais 
e vitaminas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Teórica  
1-Introdução ao estudo da nutrição  
1.1-Conceito 
1.2-Etapa do processo nutritivo 
1.3-Digestão no trato gastrointestinal 
1.4-Digestão na boca 
1.5-Digestão no estômago 
1.6-Digestão pancreática e intestinal 
1.7-Fatores que interferem na digestão 
2-Carboidratos 
2.1-Considerações gerais 
2.2-Digestão de carboidratos 
2.3-Absorção de carboidratos 
2.4-Metabolismo e excreção de carboidratos 
2.5-Funções dos carboidratos no organismo 
3-Fibras alimentares 
3.1-Considerações gerais 
3.2-Funções e efeitos fisiológicos 
4-Proteínas 
4.1-Considerações gerais 
4.2-Digestão de proteínas 
4.3-Absorção de proteínas 
4.4-Metabolismo e excreção de proteínas 
4.5- Funções das proteínas no organismo 
5-Lipídeos  
5.1-Considerações gerais 
5.2-Digestão de lipídeos 
5.3-Absorção de lipídeos 
5.4-Metabolismo e excreção de lipídeos 
5.5-Funções dos lipídeos no organismo 
6-Vitaminas 
6.1-Vitaminas lipossolúveis 



 

 

6.1.1-Considerações gerais 
6.1.2-Funções 
6.1.3-Fontes 
6.1.4-Metabolismo e biodisponibilidade 
6.1.5-Aspectos nutricionais 
6.2-Vitaminas hidrossolúveis 
6.2.1-Considerações gerais 
6.2.2-Funções 
6.2.3-Fontes 
6.2.4-Metabolismo e biodisponibilidade 
6.2.5-Aspectos nutricionais 
7-Minerais 
7.1-Considerações gerais 
7.1-Funções 
7.1-Fontes 
7.1-Metabolismo e biodisponibilidade 
7.1-Aspectos nutricionais 
8-Água e eletrólitos: sódio, cloro, potássio  
 

Prática 
1-Exercício: cálculo do valor nutricional de uma dieta 
2-Exercício: cálculo do teor de fibras alimentares em determinados alimentos 
3-Exercício: cálculo de proteínas de uma dieta e composição de aminoácidos em proteínas 
4-Cálculo de gordura total, gordura monoinsaturada, poliinsaturada, saturada e colesterol  
5-Exercício: cálculo do teor de minerais de uma dieta e adequação às recomendações nutricionais 
6-Exercício: cálculo do teor de vitaminas de uma dieta e adequação às recomendações nutricionais 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva interativa. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro-negro, retroprojetor. 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos individuais e em grupo, pesquisas bibliográficas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas, trabalhos, ADA. 
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