
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 5º 
DISCIPLINA: Educação Nutricional Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 02 aulas  TOTAL: 40 aulas 
 

EMENTA 
Procedimentos, métodos e técnicas pedagógicas como alicerce do processo informativo em 
nutrição e alimentação, para indivíduos ou grupos. Concepção teórico-práticas de planejamento, 
execução e avaliação de ações pedagógicas com conteúdo alimentar/nutricional. Aspectos legais 
da educação em saúde e aspectos evolutivos deste no campo da saúde pública. Compreensão da 
validade, limites e papel do educador em nutrição, em coletividades sadias e enfermas. Diferentes 
correntes de interpretação do processo saúde-doença e sua aplicação na educação nutricional. 
Formação do hábito alimentar: fundamentos e evolução. Processo de mudança do 
comportamento alimentar. Planejamento, elaboração, execução e avaliação de programas 
educativos. Estudo e aplicação crítica dos materiais instrucionais de educação em saúde oficiais e 
vigentes. 
 

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para: 
Discutir os referenciais teóricos da Educação e que embasam a Educação Nutricional 
Estudar a Interdisciplinariedade no cuidado nutricional e a importância do aconselhamento 
nutricional; 
Analisar os enfoques da Educação e Saúde no campo da Educação Nutricional; 
Reconhecer a complexidade da prática alimentar e suas influências; 
Planejar, elaborar e executar planos educativos para a população; 
Construir uma visão crítica da Educação Nutricional na prática do profissional nutricionista. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1- Fundamentos da Educação; 
2 - Educação Nutricional: conceituação,  objetivos, histórico; 
3 - Utilização do processo ensino-aprendizagem em Educação Nutricional; 
4 - Conceituação da Interdisciplinaridade na prática de nutrição; 
5 - Relação profissional de saúde/paciente; 
6 - Educação e Saúde; 
7 – Prática alimentar e suas influências; 
8 – Construção de planos educativos; 
9 – Construção do Saber? 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas 
Atividades práticas (discussões em grupo, preparo e execução de atividades educativas com 
usuários de programas sociais e de saúde, treinamento para atendimento individual) 
Preparo de material educativo de apoio 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Retroprojetor, Data Show, quadro, cartazes e textos. 

 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
estudo dirigidos 
trabalho em grupo: planejamento e execução de projeto de educação nutricional com grupo de 
pessoas (tema a escolher) 



 

 

 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas e trabalhos 
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