
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 6º 
DISCIPLINA: Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição II Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 02 aulas TOTAL: 40 aulas 
 

EMENTA 
Estudo preliminar aos projetos de serviços de alimentação - desenho técnico. Planejamento físico 
de serviços de alimentação - normas e padrões de construção e instalação. Planejamento e 
organização do trabalho em serviços de alimentação. 
 

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para:: 
- caracterizar as principais áreas de trabalho (estrutura física, localização, características de 

construção,  
dimensões, etc.) que constituem uma U.A.N.; 
- Relacionar e situar os equipamentos e utensílios nas áreas de trabalho; 
- Estudar a ergonomia e suas principais características. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 – Estudo Preliminar dos projetos de UAN  
Aspectos gerais; 
Recomendações e Normas 
Materiais de contrução 
Estudo de plantas baixas de serviços de alimentação 
Layout 
2 - Planejamento Físico de UAN 
Normas e padrões de construção e instalação 
Requisitos Gerais 
Setores de recepção e estocagem, preparo, cocção, distribuição, higienização, dependências 
de pessoal, estruturas de apoio, lactário e banco de leite. 
Planejamento e dimensionamento de equipamentos 
3 – Planejamento e organização do trabalho em UAN 
Características dos processos de trabalho, fluxograma, organograma, funcionagrama; 
Racionalização do trabalho nos diversos setores; 
Ergonomia e adequação de equipamentos 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva interativa 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Data show, análise de planta baixa. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos individuais e em grupo, pesquisas bibliográficas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas, trabalhos, ADA 
 



 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MEZOMO, I.F. de B. Os serviços de alimentação, planejamento e administração.São Paulo: 
Manole, 2002. 413p. 
PINHEIRO-SANTANA, H. M. Planejamento físico-funcional  de unidades de alimentação e nutrição. 
Rio de janeiro : Editora Rubio, 2012. 
TEIXEIRA, S. M. F.G. et al. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São 
Paulo: Atheneu, 2004. 219 p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AGNELLI, R. H. S. P.; TIBURCIO, R. de C.. Receitas para serviços de alimentação em fornos de 
convecção. São Paulo: Varela, 1999. 99 p. 
KNIGHT, J. B. Gestão, planejamento e operação de restaurantes. 3ªed.São Paulo: Roca, 2005. 
492p 
SILVA JÚNIOR, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação. 6ª ed. 
São Paulo: Varela, 2005. 623 p. 
 
 


