
PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina: Estágio de Capacitação Prática Especializada II (ECPE II) 

Código N° de créditos C.H. Pré/Co-requisitos 

ENF 1142 8 160 horas 
ENF 1121 
ENF 1131 
ENF 1221 

EMENTA 

Associação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nas disciplinas de 
Avaliação Nutricional, Nutrição Clínica I, Administração em Unidades de Alimentação 
I e Nutrição em Saúde Pública I, inserindo o acadêmico de Nutrição no mercado de 
trabalho de forma interativa, observadora e prática. Abordagem em situações-
problema reais, serviços, instituições e instrumentos sociais, complementando o 
processo ensino-aprendizagem como base metodológica à educação 
problematizadora e transdisciplinar. 

OBJETIVO GERAL 

Inserir o acadêmico no universo da Nutrição, permitindo a vivência da prática 
profissional com visão multidisciplinar e interdisciplinar, proporcionando a aplicação 
de recursos técnicos e metodológicos nas áreas correlatas nas diferentes 
modalidades e campos de atuação, principalmente associadas às áreas de 
alimentação coletiva e nutrição clínica, dando continuidade ao estágio ECPE I. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Contribuir na formação do aluno para a compreensão da integração das disciplinas 
por meio da aplicação dos conhecimentos teóricos em atividades práticas onde 
situações-problema promovam a vivência em atribuições do nutricionista; 
2) Conhecer serviços e instituições hospitalares ou unidades produtoras de refeições 
capazes de oportunizar vivências nas ações que competem ao nutricionista; 
3) Permitir a articulação transversal dos conteúdos das disciplinas que compõem a 
matriz curricular nos períodos antecedentes.  
4) Colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos de acordo com o campo 
de estágio em atuação; 
5) Aprender a realizar diagnóstico ambiental, envolvendo a instituição, serviço de 
alimentação e outros serviços, assim como de pacientes e/ou clientes atendidos. 
 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Área de Estágio: UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
- Atendimento: identificar a empresa, modalidade de gestão da UAN, número de 
refeições e tipo de clientes; horário das refeições e turnos; sistema de distribuição, 
padrão e composição de cardápio. 
- Avaliação técnica da estrutura físico-funcional da UAN 
- Funcionamento da UAN: aquisição e gestão da matéria-prima, recepção e 
armazenamento de alimentos, descartáveis e materiais de limpeza, pré-seleção 
(hortifruti /ovos), pré-preparo, preparo, distribuição de refeições 
- Planejamento de cardápio 
- Controle de qualidade da UAN 
- Elaborar planos de ação para melhorias na UAN 
 
Área de Estágio: NUTRIÇÃO CLÍNICA 
- Introdução ao estágio de Nutrição Clínica; 
- Conceito, objetivos e princípios da Dietoterapia; 
- Processo do cuidado nutricional do paciente enfermo; 
- Dieta normal e suas modificações; 
- Elaboração de protocolos dietoterápicos das enfermidades estudadas; 
-Realização de estudo de caso simples e completo (avaliação nutricional - anamnese 
alimentar, avaliação antropométrica, bioquímica, física e metabólica – avaliação do 
consumo alimentar, cálculo das necessidades energéticas e nutricionais, interação 
droga-nutriente e adequação da dieta). 
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