
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 8º 
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA:  220 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL:  30 horas TOTAL: 220 horas 
 

EMENTA 
Orientação para o estudo e acompanhamento de casos clínicos durante o estágio. Estudo dos 
casos clínicos acompanhados. Orientação na elaboração e execução de um projeto visando 
contribuir para a melhoria no Serviço de Nutrição e Dietética do hospital. Orientação na 
elaboração de trabalho de conclusão do estágio.  
 

OBJETIVOS 
Realizar uma atividade integradora entre os conhecimentos teórico-práticos, adquiridos durante o 
curso, e a sua aplicação a situações reais encontradas no ambiente de estágio. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Será abordado de acordo com as necessidades do local de estágio e de acordo o aparecimento 
das intercorrências e novos desafios a serem transpostos pelo aluno estagiário. 
Introdução ao estágio 
 Objetivos, critérios de avaliação, campos de atuação, funcionamento do estágio 
Desenvolvimento do estágio 
 Reconhecimento do local de estágio.  
 Apresentação à equipe de saúde.  
 Leitura do prontuário e identificação do diagnóstico.  
 Realização de avalição e diagnóstico nutricionais.  
 Elaboração de plano de cuidado nutricional e cálculo da dieta.  
 Acompanhamento para verificar aceitação da dieta e evolução do paciente.  
 Registro em prontuário.  
 Educação nutricional.  
 Orientação de alta.  
             Estudos de caso. Apresentação dos resultados 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Supervisão de estágio 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Aula de Campo 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Observação, análise, avaliação e intervenção no Campo de estágio. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
O aluno será avaliado pelo professor supervisor e pelo profissional responsável pelo setor de 
estágio, ao longo do período que permanecer na instituição, além de avaliação do trabalho de 
conclusão de estágio escrito. 
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