
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 5º 
DISCIPLINA: Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição I Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 03 aulas    TOTAL: 60 aulas 
 

EMENTA 
Conhecimentos básicos de administração geral e sua aplicação geral. Diversas modalidades de 
serviços de alimentação, suas características e necessidades técnico-administrativas específicas. 
Subsídios ao aluno capacitando-o, enquanto profissional de saúde, a promover a interação entre a 
prática administrativa e os preceitos da nutrição. Introdução ao estudo da alimentação para 
coletividades. Administração aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). 
Administração de Recursos Humanos. Administração de materiais. Planejamento de cardápios. 
Sistema de distribuição de refeições. Ergonomia. Processos de produção e tendências em 
alimentação para coletividades. Particularidades das UAN em hospitais. Aspectos operacionais 
dos principais programas de alimentação para coletividades. Introdução aos sistemas de produção 
em alimentação para coletividade. Recepção e estocagem de gêneros alimentícios e outros 
materiais. Processos de preparo e distribuição de cereais e leguminosas; hortaliças e frutas; de 
carnes e ovos; de sobremesas, lanches e bebidas. Processos de conservação utilizados nos 
Sistemas de Produção de alimentação para coletividades. Processos de higienização de áreas, 
utensílios e equipamentos. Descarte de insumos no meio ambiente. Consumo consciente de água 
nas operações. 
  

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para:: 
- relacionar processos básicos, recursos humanos, estruturas organizacionais, teorias 
administrativas da administração geral na organização de uma U.A.N.;  

- caracterizar a população-alvo, sistema de distribuição e tipos de serviços de alimentação; 
- relacionar e situar os equipamentos e utensílios nas  áreas de trabalho; 
- diferenciar a função de cada nutricionista e subordinados nas respectivas áreas de atuação; 
- planejar cardápios específicos, controlar custos, administrar e gerenciar uma U.A.N.  
- administrar e gerenciar todo o processo produtivo de uma UAN e as atividades relacionadas. 
- pesquisar na área. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1  
- Administração, Administração e organização de U.A.N. (Unidade de Alimentação e Nutrição – 
institucional e hospitalar.), Processos Básicos da Administração, Teorias Administrativas  
Unidade 2  
- Caracterização e Estrutura Organizacional da U.A.N. (Unidade de Alimentação e Nutrição), 
Objetivos e Metas, Diagnóstico da População – alvo, Funções e Atribuições, Tipos de Estrutura 
Organizacional, Representação Gráfica (organograma e funcionograma), Representação Literal 
(Estatuto, Regulamento, Regimento) 
Unidade 3  
- Sistemas de Alimentação, Restaurantes Comerciais, Restaurantes Institucionais, Restaurantes 
da Nova Geração, Tipos de Serviço. 
Unidade 4  
– Equipamentos, Materiais e Utensílios, Principais equipamentos da U.A.N., Especificações e 
Utilidades. 
Unidade 5 
- Funcionamento da U.A.N., Atividades anteriores à produção das refeições (sistema de 
distribuição de refeições, padrões de cardápios, per capita, planejamento e elaboração de 



 

 

cardápios, pedido de compra, política de abastecimento, estimativa de custo, recepção e 
armazenamento de mercadorias), Atividades durante à produção e distribuição das refeições 
(supervisão à higiene do pessoal, utensílios, equipamentos e área), Atividades subseqüentes à 
produção e distribuição das refeições (análise e avaliação do número de refeições, sobras, resto-
ingestão, aceitação do comensal) 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, visitas Técnicas em U.A.N., Trabalhos em grupo, leitura de artigos científicos.  
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Data showvídeos, catálogos de equipamentos e artigos científicos. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas, apresentação de trabalhos, relatórios elaborados das visitas técnicas. 
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