
Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a oferta, por Instituições de
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º
onde  exige  que  oferta  de  disciplinas  na  modalidade  a  distância  em cursos  presenciais,  conforme  disposto  na
respectiva  Portaria,  deve  ser  informada  previamente  aos  estudantes  matriculados  no  curso  e  divulgada  nos
processos seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, metodologias e formas de
avaliação.

Nutrição em Saúde Pública 

Determinantes econômicos, políticos e sociais do estado nutricional da população. Sistema alimentar no Brasil e no

mundo. Principais problemas nutricionais no Brasil. Política dos programas de nutrição em saúde pública existentes

no país. Organizações nacionais e internacionais ligadas à alimentação. Vigilância alimentar e nutricional. Atuação do

nutricionista  como profissional  de saúde nos  diferentes  setores de atendimento primário,  secundário  e  terciário.

Funcionamento,  organização  e  estruturação  de serviços  de  saúde comunitária.  Alimentos  fortificados.  Alimentos

transgênicos.

Bibliografia Básica

WAITZBERG, D. L. Nutrição Enteral e Parenteral na Prática Clínica. São Paulo: 2 ed. Atheneu, 1998.

JACQUES, M. G. O. et al. Psicologia social contemporânea. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

NÓBREGA, F. J. Distúrbios da Nutrição. Porto Alegre: Revinter, 1998.

SCLIAR, M. et al. Saúde pública: histórias, políticas e revolta. São Paulo: Scipione, 2002.

Bibliografia Complementar

CAMPOS, S. W. G. Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009.

SILVEIRA, M. M. Política Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

MANUAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: serão disponibilizados no portal.

SOARES, J. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnica e interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2010.

 AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
Nota 1: composta por uma avaliação presencial valor: 3,0 pontos; 

Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Nota 2: composta por uma avaliação presencial valor: 5,0 pontos 
Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando 10,0 pontos.


