
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 5º 
DISCIPLINA: Técnica Dietética II  Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL:  03 aulas   TOTAL: 60 aulas 
 

EMENTA 
Complementa, aprofunda e atualiza conhecimentos da disciplina técnica dietética I. Leva o aluno 
ao interesse de analisar, operacionalizar, experimentar e aplicar conhecimentos de técnica  
dietética e  culinária no preparo de alimentação ao nível de coletividades sadias e enfermas. 
Definição e objetivo do planejamento de refeições. Critérios para elaboração de cardápios. 
Determinação do valor energético total (VET) e avaliação da qualidade protéica. Previsão 
quantitativa de gêneros. Variações do cardápio quanto a composição de nutrientes e consistência. 
Formulações enterais. 
 

OBJETIVOS 

Adquirir habilidades e competências para:  

Elaborar cardápios adequados para coletividade sadia em diferentes padrões e faixas etárias; 

Elaborar cardápios para restaurantes comerciais e serviços especiais; 

Aplicar as técnicas corretas de preparação de alimentos para diferentes faixas etárias em 
coletividade sadia e enferma; 

Obter as medidas caseiras e pesos correspondentes, porções per capita das preparações 
elaboradas, calculando o seu valor nutricional.  

Elaborar de Ficha Técnica padrão. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1  
- Preparações á base de carnes. 
- Leite e derivados 
Unidade 2 – Etapas do planejamento de cardápio 
- Estrutura geral dos cardápios 
- Avaliação de cardápios 
- Classificação dos cardápios 
Unidade 3 – Dietas modificadas 
- Quanto à concentração de nutrientes 
- Dietas modificadas quanto à textura 
- Dietas progressivas hospitalares 
- Dietas para administração por sondas 
- Dietas com restrições – purina, sódio e potássio. 
- Alimentação Vegetariana e Macrobiótica. 
Unidade 4 – Complementos alimentares 
- Alimentos enriquecidos. 
- Alimentos dietéticos. 
- Alimentos Funcionais 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O conteúdo da disciplina será ministrado através de exposições teóricas com a utilização de 
quadro de giz, retroprojetor, data show, projetor de slides.  
 



 

 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Vídeo, data show e apostilas. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalho em grupo e pesquisa externa. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas, trabalhos, relatório de aula prática, ADA. 
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