Escola de Ciências da Saúde

Guia Rápido do Curso
Superior de Nutrição

GUIA RÁPIDO DO CURSO SUPERIOR DE
NUTRIÇÃO

Universidade
Anhembi Morumbi
Fundada, em 1970, com o intuito de oferecer o primeiro curso superior de Turismo do Brasil, a Universidade
Anhembi Morumbi ampliou a oferta de cursos em diferentes áreas durante a década de 1980. Credenciada como
universidade na década de 1990, inaugurou o segundo campus, localizado na região da Mooca, para oferta
concentrada de cursos na área da Saúde. Nas duas primeiras décadas do novo milênio, a Universidade continuou
a trajetória de expansão com o lançamento de novos campi – Morumbi, Vale do Anhangabaú, Paulista 1 e Paulista
2 – e polos de educação a distância em diversas regiões.
Ao longo de sua história, a Anhembi Morumbi se tornou reconhecida pela oferta de cursos inéditos como
Gastronomia, Aviação Civil, Design Digital, Quiropraxia, Moda e Estética.
Em 2005, torna-se uma universidade internacionalizada ao integrar a Rede Internacional de Universidades
Laureate, dinamizando ainda mais o binômio “criatividade e inovação” que sempre esteve presente na Anhembi
Morumbi. Com a internacionalização, passou a proporcionar aos estudantes a oportunidade de formação e
atuação mundial por meio de programas exclusivos de intercâmbio para complemento das matrizes curriculares,
dupla diplomação e estágio internacional, entre outros.
Situada em São Paulo, a Anhembi Morumbi tem, atualmente, mais de 46 mil estudantes em cursos de graduação
e pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a distância, além de pós-graduação stricto sensu e
cursos de extensão.
A Universidade tem como missão: “Prover educação de alta qualidade, formando líderes e profissionais capazes
de responder às demandas do mundo globalizado e contribuir para o progresso social e ambiental com espírito
empreendedor e valores éticos”. Sua visão é: “Consolidar nossa posição de liderança no Ensino Superior em todas
as áreas de conhecimento em que atuamos, formando o maior número de profissionais diferenciados, por meio
da excelência acadêmica, inovação e internacionalidade”.
Nossos valores modelam nossas ações, potencializando ainda mais resultados sempre voltados à educação e
excelência acadêmica, assegurando a perenidade de nossa Instituição, que valoriza a paixão, o respeito à
diversidade, o trabalho em equipe, a inovação, o foco em resultado, a responsabilidade corporativa, o
compromisso social, a ética e a transparência.

Escola de
Ciências da Saúde
Em 1992, a Universidade Anhembi Morumbi abriu os primeiros cursos na área de saúde: Nutrição, Fisioterapia e
Medicina Veterinária. Com a ampla reforma da Universidade entre 2006 e 2009, inicia-se um projeto de
construção da Escola de Ciências da Saúde. Essa construção parte do pressuposto de que a educação superior
necessita de atualizações constantes, acompanhando o desenvolvimento humano e social, as mudanças
metodológicas e as inovações tecnológicas.
Os cursos da área de saúde já existentes passaram por profunda reestruturação, e novos cursos foram criados,
com o intuito de preparar profissionais sob um novo conceito de aprendizagem, por meio de um modelo de
integração de ciências básicas e profissionalizantes, articulação entre teoria e prática, orientado pelas
competências profissionais desejadas para os egressos e baseado em melhores práticas nacionais e
internacionais, na eficiência e na interdisciplinaridade.
O Projeto de Ciências da Saúde, assim denominado, foi um processo de revitalização e crescimento da área,
seguiu diretrizes para lançamento de novos cursos, reforma das estruturas curriculares, inserção de novas
tecnologias educacionais, expansão da infraestrutura e de serviços e utilização de novas ferramentas pedagógicas.
Os currículos dos cursos da Escola de Ciências da Saúde preparam o egresso para se desenvolver em qualquer
área de atuação, trabalhando verdadeiramente em equipe interdisciplinar, com foco apenas nas doenças e
adotando a promoção da qualidade de vida como um referencial.
Essa proposta torna os cursos das ciências da saúde uma unidade forte e sólida, com programas em total
integração e sinergismo. Atualmente, a ECS tem 16 cursos, entre graduação e cursos superiores de tecnologia.
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Sobre o curso
O curso de Nutrição da Universidade Anhembi Morumbi teve início em 1992, sempre com a proposta de oferecer
uma formação atual, generalista, voltada às questões sociais vigentes, próprias de um grande centro nacional e
alinhadas às atuais exigências do mercado de trabalho e ao aparato tecnológico ofertado pela Instituição.
A estrutura curricular contempla a formação do egresso generalista, humanista, crítico e reflexivo, capacitado a
atuar visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a
alimentação e nutrição se apresentarem necessárias, baseando-se na interdisciplinaridade e na formação de
vanguarda, para atender às exigências que o mercado de trabalho requer do profissional de nutrição.
O curso possibilita inserir no mercado de trabalho um profissional comprometido com ações e reflexões, dando
um novo significado para práticas contextualizadas. Essa prática está direcionada à atenção global aos indivíduos
(clientes/pacientes) que, como sujeitos, precisam ser vistos, ouvidos e respeitados, acima de suas dificuldades ou
sequelas, para que suas ações sejam mais assertivas na atenção à saúde.
A nutrição pode contribuir, de forma significativa, com as práticas para proteção, prevenção, promoção e
recuperação da saúde, atendendo às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), que preconizam o atendimento
das necessidades da comunidade, requisitando uma prática profissional interdisciplinar, sempre baseada em
conceitos éticos e nos mais elevados padrões morais.

Objetivo geral do curso
Formar um profissional generalista, consciente de suas funções e responsabilidades em todas as áreas de atuação
do nutricionista. Que saiba integrar a teoria às práticas adquiridas, relacionando-as com o trinômio: nutriçãosaúde-sociedade, de forma global, ética e legal.

Objetivos específicos
a) Capacitar o estudante a desenvolver ações de promoção, prevenção, manutenção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletivamente, atuando de forma interdisciplinar e multiprofissional;
b) Habilitar o estudante a planejar, organizar, dirigir, assessorar e auditar serviços de alimentação e nutrição,
tanto em entidades públicas como privadas, tendo como objetivo a segurança alimentar e nutricional da
população em geral;
c) Desenvolver no estudante habilidades de comunicação e relacionamento pessoal, capacitando-o para tratar
com pacientes/clientes e atuar em equipes multiprofissionais;
d) Estimular o senso crítico, desenvolvendo o espírito investigativo e científico, tornando o aluno apto a emitir
juízos críticos, por meio do desenvolvimento de pesquisa, bem como da participação em congressos e afins.

Público-alvo
O curso se destina a pessoas interessadas em atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, na segurança
alimentar e na atenção dietética, bem como em todas as áreas do conhecimento em que alimentação e nutrição
se apresentem fundamentais para promoção, manutenção e recuperação da saúde e para prevenção de doenças,
indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Também para aqueles
que desejam coordenar equipe de nutrição e dietética em unidades de saúde, esportivas e de lazer, indústria,
clínicas e consultórios, sustentada em preceitos éticos e científicos e para os que desejam atuar multi, inter e
transdisciplinarmente em prol da assistência segura e de qualidade no âmbito da nutrição.
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Disciplinas
AGRESSÃO E DEFESA
Aborda o aprendizado dos mecanismos de virulência dos organismos patogênicos (bactérias, fungos, vírus e
parasitos) e sua interação com o sistema imune na manutenção da saúde e no processo de doença. Enfoca
aspectos básicos e aplicados de imunologia, microbiologia e parasitologia.
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA
Discute sobre o homem no mercado de trabalho influenciado pela diversidade cultural e sociedade do
conhecimento, abordando as diferentes identidades sociais e os aspectos étnico-raciais nas decisões profissionais.
BROMATOLOGIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Apresenta composição química e nutricional dos diferentes grupos de alimentos e alterações provocadas por
agentes físicos, químicos e biológicos. Estuda práticas de manuseio, processamento, armazenamento e métodos
de conservação usados na fabricação de produtos alimentícios industrializados ou in natura e legislações
pertinentes. Discute aspectos éticos e de promoção da saúde nesse âmbito.
COMUNICAÇÃO
A disciplina discute as variedades linguísticas nos diversos gêneros orais e textuais, a leitura, interpretação e
produção de textos no meio acadêmico e profissional e apresenta técnicas de comunicação oral para o meio
acadêmico e profissional.
CONTROLE HIGIÊNICO-SANITÁRIO DOS ALIMENTOS
A disciplina aborda planejamento, implantação, desenvolvimento e avaliação de projetos de intervenção em
psicologia da saúde, no nível preventivo, terapêutico e de promoção a comportamentos saudáveis. Discute
comunicação do diagnóstico, proposta e avaliação de intervenção, além dos processos de intervenção psicológica
individual e em grupo.
DEONTOLOGIA E ÉTICA EM NUTRIÇÃO
Apresenta as ferramentas que sustentam a ética na prática profissional contextualizando a observação em campo
da aplicação dessas ferramentas. Apresenta temas relacionados à bioética na promoção, proteção e recuperação
da saúde, dando ênfase à relação entre os documentos normativos que sustentam o tema e os dilemas da vida
real.
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
Apresenta as transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes configurações geográficas
e na evolução tecnológica e discute o ser humano no mercado de trabalho sob a perspectiva da cidadania e
sustentabilidade.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
A disciplina explora o exercício da prática profissional conjugando conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
ao longo do curso, com a vivência prática necessária nas diversas áreas de atuação do nutricionista.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
A disciplina fundamenta a prática profissional por meio de atividades imersivas no campo de trabalho, ampliando
quantidade e qualidade das experiências profissionais nas diversas áreas de atuação do nutricionista.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
A disciplina viabiliza a prática profissional nas diversas áreas de atuação do profissional de nutrição. Consolida e
complementa os conceitos teóricos adquiridos ao longo do curso nas áreas de concentração selecionadas.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OPTATIVO
A disciplina viabiliza e aprofunda a prática profissional nas diversas áreas de atuação do profissional de nutrição.
Consolida e complementa os conceitos teóricos adquiridos ao longo do curso nas áreas de concentração
selecionadas.
GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Discute temas de gestão em saúde relacionados ao planejamento de uma unidade de negócios, enfatizando a
necessidade do empreendedorismo nessa área. Abrange a evolução das teorias de administração, bem como uma
visão das transformações ocorridas nas organizações e o papel do administrador ao longo do tempo, promovendo
uma reflexão crítica a respeito dos modelos gerenciais no contexto da saúde.
GESTÃO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Aborda os processos administrativos em serviços de alimentação, padrões de cardápios e normas de elaboração.
Analisa o Programa de Alimentação do Trabalhador, a legislação, o dimensionamento e os custos de RH. Além da
área física, equipamentos e fluxogramas. Discute relações entre cardápios nutricionalmente adequados e seguros
do ponto de vista higiênico-sanitário com as necessidades gerenciais.
HOMEOSTASE
Estuda os princípios funcionais a partir do conceito central de homeostase e seus mecanismos mantenedores,
abordando em cada sistema orgânico a dinâmica de funcionamento, o controle da função e os aspectos
integrativos na manutenção da homeostase.
INTERAÇÃO DROGA-NUTRIENTE
Estuda conceitos básicos de farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas) e de
farmacodinâmica (locais de ação dos fármacos) relacionados com biodisponibilidade do medicamento, posologia
e interações medicamentosas. Aborda diferentes tipos de interação entre drogas e nutrientes. Discute o papel do
nutricionista no controle das interações e eventuais intervenções.
METODOLOGIA CIENTÍFICA
A disciplina estuda as diferentes formas de conhecimento e seus métodos. Aborda o uso da metodologia científica
para informação, organização, pesquisa, operacionalização e apresentação de resultados científicos.
MORFOLOGIA HUMANA
Aborda os aspectos da estrutura dos órgãos que compõem o corpo humano, integrando o conhecimento da
estrutura e do funcionamento do organismo normal, as variações anatômicas e as relações tridimensionais.
Estuda os órgãos do aparelho locomotor, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital feminino,
genital masculino, bem como os tecidos fundamentais.
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
História da nutrição e da alimentação, definindo a importância da nutrição, os campos de atuação e o mercado de
trabalho. Enfoca, também, o reconhecimento de alimentos e nutrientes, bem como as recomendações
nutricionais do ser humano e as consequências do consumo deficiente ou excessivo.
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NUTRIÇÃO E METABOLISMO
A disciplina foca na caraterização e discussão da fisiopatologia dos principais excessos e deficiências nutricionais,
bem como a fisiopatologia da nutrição associada aos grandes sistemas do corpo humano.
NUTRIÇÃO EM ESTÉTICA
Aborda a utilização de conhecimentos de alimentação e nutrição como recurso de potencialização das qualidades
físicas relacionadas com a saúde e a estética, relevantes à análise crítica do consumo alimentar.
NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL
Apresenta temas relacionados à população formada por gestantes, lactantes e crianças de até 2 anos, tais como:
avaliação nutricional, estabelecimento das recomendações e necessidades nutricionais, orientação quanto ao
aleitamento materno e à alimentação de transição. Estuda o planejamento de dietas normais e especiais, além de
carências e excessos nutricionais.
NUTRIÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA
Discute a conduta do nutricionista na área esportiva e a assistência nutricional básica (avaliação nutricional,
interpretação, prescrição de dietas, uso de suplementos). Enfoca as bases de fisiologia e bioquímica. Evidencia
como o profissional atua com equipes esportivas, clubes, academias, spas e em momentos em que a atividade
física e a nutrição se correlacionam.
NUTRIÇÃO NA FASE ADULTA
Dedica-se à avaliação nutricional de adultos sadios e enfermos e ao cálculo de suas necessidades nutricionais.
Explora conhecimentos para o delineamento da conduta nutricional individualizada de adultos sadios e para o
tratamento de adultos enfermos (dietas especiais). Enfoca no impacto da dieta sobre o estado nutricional,
buscando a manutenção e/ou recuperação da saúde do indivíduo.
NUTRIÇÃO NA GERIATRIA
Aborda questões relativas à saúde do idoso por meio de avaliação nutricional, necessidades e recomendações
nutricionais, planejamento de dietas e orientações alimentares. Estuda também carências e excessos nutricionais,
suporte e dietas para enfermos.
NUTRIÇÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Abrange a população formada pela infância e adolescência, por meio da avaliação nutricional e planejamento de
programas de orientação alimentar. Discute os programas de nutrição direcionados a essa faixa etária, determina
as recomendações e necessidades nutricionais e orienta o planejamento de dietas. Aborda também carências,
excessos nutricionais, suporte nutricional e dietoterapia.
PRÁTICA DIETÉTICA
Alimentos e seus nutrientes, bem como as recomendações de energia e de nutrientes do ser humano, as
consequências do consumo deficiente ou excessivo. Discute o planejamento de dietas em condições de saúde ou
doença, os cálculos de dietas e a visualização prática dessas dietas, por meio de preparações culinárias.
PROCESSOS BIOLÓGICOS
Aborda de maneira intensa a organização, estrutura e função dos seres vivos, com ênfase nos componentes
celulares e moleculares, discutindo a dinâmica das principais vias metabólicas e a transmissão das informações
genéticas.
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PROGRAMA INTERDISCIPLINAR COMUNITÁRIO
Trata de competências, habilidades e valores relativos à melhoria da qualidade vida do indivíduo e da
comunidade, de modo que essas condições correspondam a parâmetros de qualidade de vida devidamente
compreendidas pelo conjunto das equipes interdisciplinares da saúde, por meio de ações implementadas por elas.
PROJETO INTEGRADO I
Integra atividades de aprendizagem colaborativa, que promovem a integração de diversas competências práticas
e teóricas centrais do exercício profissional adquiridas ao longo do curso e relacionadas à alimentação saudável.
PROJETO INTEGRADO II
Integra atividades de aprendizagem colaborativa, que promovem a integração de diversas competências práticas
e teóricas centrais do exercício profissional adquiridas ao longo do curso e relacionadas às deficiências
nutricionais.
SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Abordagens relativas à saúde e ao meio ambiente como objetos complexos. Diversidade cultural e alteridade nas
sociedades complexas e suas repercussões no estilo de vida, bem-estar, beleza, funcionalidade, corporeidade,
qualidade de vida, saúde e meio ambiente.
SAÚDE PÚBLICA
Aborda as dimensões das políticas de saúde e as funções dos sistemas de saúde no Brasil e no mundo. Discute
desafios em um contexto de mudanças demográfica e epidemiológica, crise econômica global, aprofundamento
das desigualdades, crescentes demandas de saúde e novas expectativas das populações. Aborda prevenção de
doenças, promoção e recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida.
SEMINÁRIO INTEGRATIVO
Dedica-se à elaboração de hipóteses acerca de problemas envolvendo a atuação do profissional. Discute a
pesquisa e a fundamentação das intervenções como profissional de saúde integrante de equipes
multiprofissionais. Ancora-se na reflexão, elaboração e tomada de decisão baseadas em situações concretas e
definidas.
SISTEMA DIGESTÓRIO
Aborda conhecimentos do desenvolvimento intrauterino, estruturais e funcionais dos órgãos que compõem o
sistema gastrointestinal, assim como glândulas anexas, e promove uma linha de raciocínio para o entendimento
de possíveis desequilíbrios da homeostasia desse sistema.
SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUÇÃO
Aborda conhecimentos sobre a origem e o desenvolvimento das glândulas endócrinas, bem como seus aspectos
estruturais e funcionais, correlacionando a estrutura glandular ao hormônio sintetizado e ao mecanismo de ação.
Discute os desequilíbrios da homeostasia desse sistema.
TÉCNICAS DIETÉTICAS E GASTRONÔMICAS
Apresenta conhecimentos teórico-práticos de estudo experimental de alimentos, técnicas de seleção, prépreparo, preparo e armazenamento de preparações dietéticas e culinárias. Foca na aplicação dessas técnicas na
confecção de cardápios destinados à clientela sadia ou enferma com características diversas, de acordo com as
mais recentes normas de controle higiênico-sanitário.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
A disciplina aborda as fases de elaboração de um projeto de pesquisa, enfatizando investigações no âmbito da
futura profissão. Analisa criticamente a produção científica da área de ciências da saúde.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
A disciplina subsidia o desenvolvimento de investigação científica. Consolida os conhecimentos adquiridos sobre
temas relevantes para as ciências da saúde. Explora e divulga os resultados encontrados no projeto experimental.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividades práticas e/ou teóricas relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional
mais ampla do estudante, envolvendo, alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso.

Sistema de avaliação
A Universidade Anhembi Morumbi desenvolve a avaliação de aprendizagem em duas etapas: N1 e N2. A N1
consiste em uma série de atividades desenvolvidas ao longo do semestre que permitem avaliar o estudante
continuamente. A N2 consiste em uma prova presencial individual.
A nota final do estudante (NF) é obtida a partir da média entre N1 e N2, considerando os pesos, respectivamente,
de 40% e 60%. É considerado aprovado o estudante que atingir média de aprovação conforme estabelecido em
Regimento Acadêmico.
O estudante tem direito a realizar prova de segunda chamada no caso de ter perdido a oportunidade de cumprir a
prova na data estipulada, ou se desejar melhoria de nota. Se, eventualmente, for reprovado, o estudante deverá
cumprir novamente a disciplina em regime de dependência.

Frequência
A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência.
A Universidade adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da
disciplina. O estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas
e cursos a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de
aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação.

Coordenação
Direção da Escola de Ciências da Saúde
Prof. Pós-Dr. Marcos Paulo Freire
Atua como diretor e docente das disciplinas de Cirurgia e Anestesiologia e Urologia da Escola de Ciências da Saúde
da Universidade Anhembi Morumbi. Pós-doutorado em Urologia pela Harvard Medical School na área de Cirurgia
Minimamente Invasiva. Postdoctoral fellow – Brigham and Women's Hospital – Harvard Medical School, Boston,
MA. Doutorado em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo. Residência médica em Urologia e Cirurgia
Geral pela Universidade Federal de São Paulo. Graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo.

Coordenação do curso superior de Nutrição
Profª. M.a Avany Maria Xavier Bom
Graduada em Nutrição, especialista em Nutrição em Saúde Pública e mestre em Saúde Pública pela Universidade
de São Paulo. Iniciou suas atividades profissionais como docente na Universidade de São Paulo e também foi
docente do Centro Universitário São Camilo. Atualmente, é docente da Universidade Anhembi Morumbi (desde
1999), sendo coordenadora do curso de Nutrição desde 2009. Foi presidente do Conselho Regional de
Nutricionistas 3ª Região. Autora de livros e artigos na área da Nutrição.
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Anhembi Morumbi para você
Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi e pode
desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.
São seis campi com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo abundante,
além de academia de ginástica.


Campus Mooca – Rua Dr. Almeida Lima, 1.134



Campus Morumbi – Av. Roque Petroni Jr., 630



Campus Paulista – Av. Paulista, 2.000



Campus Paulista 2 – Rua Treze de Maio, 1.266



Campus Vale do Anhangabaú – Rua Líbero Badaró, 487



Campus Vila Olímpia – Rua Casa do Ator, 275

