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* Horário de início dos estágios em cada campo:  7:10h às 13:10h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUC GO – Pontifícia 
Universidade Católica de 
Goiás 

Roteiro de Atividades 
[2013/1] 

Área de Estágio: Administração em Unidades de 
Alimentação e Nutrição 

Locais:  

- Cozinhas Industriais 

- Fast Food 

- Panificadoras 

- Cozinhas Hospitalares 

- Restaurantes Comerciais 

- e outras unidades de alimentação e nutrição. 

 

Dias da semana: 3 as e 6as feiras 

Horário: em conformidade com cada local de 
estágio e conforme horário da turma * 

Vestimenta: Jaleco, calça comprida, blusa sem 
decote (roupas não necessariamente brancas), 
sapato fechado, proteção para cabelo, nenhum 
adorno. 

Estágio de 
Capacitação 

Prática 
Especializada II 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a Resolução CFN nº 380 /2005, “compete ao Nutricionista, no 

exercício de suas atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição, planejar, 

organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. 

Realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou 

enfermos em instituições públicas e privadas”. 

A Unidade de Alimentação e Nutrição requer um serviço complexo, 

compreendendo uma sucessão de eventos destinados a produzir e/ou atender 

refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e sanitários ditados pela 

legislação vigente no país e capaz de cobrir, parcialmente ou integralmente as 

necessidades nutricionais de sua clientela. 

A manutenção de integridade, salubridade e higidez de todo ser vivo 

depende da ingestão diária de alimentos quantitativa e qualitativamente adequados, 

saudáveis e que não coloquem em risco a sua saúde. Para tanto, o estabelecimento 

de normas, limites e padrões, exercendo tarefas de inspeção, controle, fiscalização e 

vigilância faz-se necessário a fim de assegurar a qualidade dos alimentos 

comercializados. 

Diante do exposto e com base na realidade mercadológica, o Curso de 

Nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) reconhece que a 

área de alimentação coletiva é um tópico que merece ser incluído na grade curricular 

e fazer parte da vivência prática do acadêmico de Nutrição, por meio de Estágio. 
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2 DEVERES DOS ESTAGIÁRIOS 

 

São deveres do Estagiário: 

 Estar com a documentação solicitada pelo local de estágio atualizada; 

 Cumprir os horários do estágio e as atribuições da programação; 

 Assinar uma folha de freqüência (Anexo A) na entrada e saída, que ficará sob 

responsabilidade do próprio estagiário; 

 Dedicar-se, integralmente, as atividades estabelecidas; 

 Frequentar, obrigatoriamente, reuniões quando for convocado pelo Professor-

Supervisor; 

 Conhecer e cumprir as normas do estágio; 

 Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos 

utilizados no estágio; 

 Respeitar a hierarquia dos locais de estágio, obedecendo a determinações de 

serviços e normas locais; 

 Manter elevado o padrão de comportamento e de relações humanas, 

condizentes com as atividades a serem desenvolvidas; 

 Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades 

desenvolvidas no estágio; 

 Conhecer preceitos que norteiam a atuação do profissional, previsto no 

Código de Ética; 

 Estar devidamente uniformizado e possuir todo material necessário; 

 Entregar listas de atividades do estágio ao supervisor acadêmico. 
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3 ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

O estágio será desenvolvido em campos selecionados e supervisionados por 

professores da PUC-Goiás e profissionais nutricionistas das próprias unidades 

concedentes de estágio, de acordo com a legislação vigente e com as normas gerais 

da PUC-Goiás, em consonância com critérios estabelecidos pelo Curso e pela Lei de 

Diretrizes e Bases. 

A elaboração deste Roteiro de Atividades foi realizada pelo supervisor 

acadêmico, juntamente com a coordenadora do Curso, assegurada efetiva 

participação dos nutricionistas dos campos. 

Em cada área de atuação, o estudante deverá desenvolver atividades pré-

determinadas pelo supervisor acadêmico. Neste Roteiro de Atividades estão 

descritas o programa e o cronograma de estágio (Anexo B), entretanto, sempre 

receberá orientações do supervisor acadêmico sobre cada atividade que será 

desenvolvida a cada dia de estágio. Ressalta-se que é extremamente válida a 

criatividade do estagiário. 

 

 

IMPORTANTE!!! 
 

Leiam com atenção as atividades que serão desenvolvidas em cada dia, no 
local de estágio. Logo no primeiro dia de estágio, conversem sobre cada dia, 
sobre cada atividade, com a supervisora, pois assim podem se programar e 

realizá-las com sucesso! 
E lembrem-se: vocês têm apenas 7 dias de aulas práticas, então, 

planejamento, dedicação e estudo são ferramentas fundamentais para 
alcançar um bom desempenho! 
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4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 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. 

 

4.2  AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ESTRUTURA FÍSICO-FUNCIONAL DA UAN 

Identificar e avaliar a estrutura físico-funcional da UAN: setorização com 

principais equipamentos e utensílios; localização; configuração geométrica; 

ambiência; instalações elétricas e hidráulicas; revestimentos; portas e janelas; forro 

e teto; piso; pé direito; instalações sanitárias e vestiário. 

Elaboração de “croqui” e fluxolocalgrama. 

No relatório técnico das visitas, comparar o resultado do check list com a 

literatura e legislação vigente, apontando item a item de forma crítica os itens não 

conformes (modelo de sumário de relatório em Anexo C). 

No plano de ação, devem ser apresentadas sugestões de ações para 

regularização das não conformidades, com prazo e responsável definidos para 

execução (modelo em anexo D) 

 

4.3  FUNCIONAMENTO DA UAN 

Descreva os itens abaixo de acordo com o campo de estágio. 

 

4.3.1 Aquisição e gestão da matéria-prima 

 Como é a seleção de fornecedores (cotação, qualidade de produtos, avaliação da 

BPF do fornecedor, visitas técnicas) 

 Política de compras: mensal, quinzenal, semanal ou diária. Como é feito o 

controle do estoque? Há controle de entradas e saídas? 

 Giro de estoque: existe uma dedução dos produtos estocados no pedido de 

compra seguinte? Ao terminar o mês de produção, há um estoque mínimo de 

mercadorias? De quantos dias seria esse estoque mínimo? 
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4.3.2 Recepção e armazenamento de alimentos, descartáveis e materiais de limpeza 

 Controle de notas fiscais (verificação da descrição e preço) 

 Recebimento (conferência do produto: quantidade, qualidade, temperatura, etc.) 

 Estocagem (normas de estocagem – temperatura ambiente e controlada) 

 Técnicas e procedimentos de armazenamento, controle e normas de 

armazenamento 

 Lançamentos de notas fiscais (computador ou ficha de estoque) 

 Liberação do produto (ficha de saída diária, requisição) 

 

4.3.3 Pré-seleção (hortifruti /ovos) 

 Pré-higienização 

 Substituição da embalagem do fornecedor pela do local 

 

4.3.4 Pré-preparo 

 Cereais / leguminosas (escolha e armazenagem, per capita de arroz / feijão) 

 Hortaliças e frutas (técnica de higienização, produtos, diluições) 

 Carnes (pré-preparo e per capita dos diferentes tipos de carnes) 

 

4.3.5 Preparo 

 Local, equipamentos, disposição 

 Técnicas de cocção 

 Análise sensorial 

 

4.3.6 Distribuição de refeições 

 Sistema de distribuição  

 Porcionamento / acompanhamento da distribuição 

 Controle do número de refeições 

 Controle de resto ingestão e aceitação do cardápio 

 Controle de sobras 
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4.4  PLANEJAMENTO DE CARDÁPIO 

 Planejar um cardápio conforme padrão da UAN 

 Observar alterações de cardápio e a influência destas no serviço.  

 

4.5  CONTROLE DE QUALIDADE DA UAN 

 Avaliar métodos de controle de qualidade empregados na UAN 

 Descrever como ocorre o controle de qualidade: tem MBP? Tem POP? Estão de 

acordo com a realidade do local? 

 As normas são seguidas pelos manipuladores? 

 Como é o controle de tempo X temperatura do alimento durante a distribuição? 

 Tem controle de temperatura de equipamentos? Como ele é realizado? 

 É realizada coleta de amostras? De que forma?  

 

4.6 ELABORAR PLANOS DE AÇÃO PARA MELHORIAS NA UAN 

Utilizar ferramenta de qualidade e elaborar plano de ação (Anexo D). Este 

deve ser realizado com base no diagnóstico e em conjunto com a equipe da UAN. 

Deve ser uma atividade de interesse para a unidade. Exemplos: capacitação de 

manipuladores, elaboração de manual de boas práticas, elaboração de 

procedimentos operacionais padronizados, instalação de pia de higienização de 

mãos, separação de sanitário e vestiário, etc. 
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 5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 
DIA DE ESTÁGIO ATIVIDADES 

1º DIA 
SALA DE AULA 

Grupos A e B:  
- Teorização sobre a unidade de alimentação e nutrição a ser 
visitada; 
- Orientações para elaboração de cardápio 
 
Grupo A 
- Construção do roteiro para avaliação técnica da estrutura 
física segundo RDC 275 
- Construção do roteiro para avaliação de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – Parte 1 (documentos) 
 
Grupo B 
- Construção do roteiro para avaliação do planejamento de 
refeições e do funcionamento da UAN 
- Construção do roteiro para avaliação de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – Parte 2 (implantação) 
 

2º DIA 
VISITA TÉCNICA 

Grupo A 
- Coleta de dados para elaboração do croqui 
- Avaliação técnica da estrutura física segundo RDC 275 
- Avaliação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Parte 1 (documentos) 
 
Grupo B 
- Avaliação do planejamento de refeições e do funcionamento 
da UAN 
- Avaliação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Parte 2 (implantação) 
 
Grupos A e B:  
- Elaboração do relatório técnico da visita 
- Elaboração do plano de ação 
- Elaboração do material para apresentação 
 

3º DIA 
SALA DE AULA 

 

Grupos A e B:  
- Apresentação e entrega do relatório técnico da visita 
- Apresentação e entrega do plano de ação 
- Entrega do cardápio elaborado 
 
- Teorização sobre a unidade de alimentação e nutrição a ser 
visitada 
- Orientação para elaboração de cardápio 
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Grupo B 
- Construção do roteiro para avaliação técnica da estrutura 
física segundo RDC 275 
- Construção do roteiro para avaliação de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – Parte 1 (documentos) 
 
Grupo A 
- Construção do roteiro para avaliação do planejamento de 
refeições e do funcionamento da UAN 
- Construção do roteiro para avaliação de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – Parte 2 (implantação) 

4º DIA 
VISITA TÉCNICA 

 

Grupo B 
- Coleta de dados para elaboração do croqui. 
- Avaliação técnica da estrutura física segundo RDC 275 
- Avaliação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Parte 1 (documentos) 
 
Grupo A 
- Avaliação do planejamento de refeições e do funcionamento 
da UAN 
- Avaliação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Parte 2 (implantação) 
 
Grupos A e B:  
- Elaboração do relatório técnico da visita 
- Elaboração do plano de ação 
- Elaboração do material para apresentação 
 

5º DIA 
SALA DE AULA 

Grupos A e B:  
- Apresentação e entrega do relatório técnico da visita 
- Apresentação e entrega do plano de ação 
- Entrega do cardápio elaborado 
 
- Teorização sobre a unidade de alimentação e nutrição a ser 
visitada 
- Orientações para elaboração de cardápio 
 
Grupo A 
- Construção do roteiro para avaliação técnica da estrutura 
física segundo RDC 275 
- Construção do roteiro para avaliação de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – Parte 1 (documentos) 
 
Grupo B 
- Construção do roteiro para avaliação do planejamento de 
refeições e do funcionamento da UAN 
- Construção do roteiro para avaliação de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos – Parte 2 (implantação) 
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6º DIA 
VISITA TÉCNICA 

Grupo A 
- Coleta de dados para elaboração do croqui. 
- Avaliação técnica da estrutura física segundo RDC 275 
- Avaliação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Parte 1 (documentos) 
 
Grupo B 
- Avaliação do planejamento de refeições e do funcionamento 
da UAN 
- Avaliação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Parte 2 (implantação) 
 
Grupos A e B:  
- Elaboração do relatório técnico da visita 
- Elaboração do plano de ação 
- Elaboração do material para apresentação 
 

7º DIA 
SALA DE AULA 

Grupos A e B:  
- Apresentação e entrega do relatório técnico da visita 
- Apresentação e entrega do plano de ação 
- Entrega do cardápio elaborado 
 
- Discussão final das atividades desenvolvidas 

8º DIA 
SALA DE AULA 

- TODA TURMA: 
Apresentação final do ciclo de estágio 
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6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A N1 corresponde à primeira área de estágio e a N2 corresponde à segunda 

área de estágio. A Avaliação Interdisciplinar corresponderá a 10% da N2. 

A avaliação será distribuída da seguinte forma (Anexo H): 

1. Avaliação do Estagiário: 

* Conduta profissional: 1,0 ponto 

- Participação (0,2) 

- Iniciativa (0,2) 

- Desempenho (0,2) 

- Postura ética (0,2) 

- Conhecimento (0,2) 

2. Atividades: 8,0 pontos 

- Apresentação e entrega dos relatórios técnicos de visitas (1,5 + 1,5 + 1,5) 

- Apresentação e entrega do plano de ação (0,5 + 0,5 + 0,5) 

- Apresentação do cardápio (0,7 + 0,7 + 0,6) 

 

3. Discussão final das atividades desenvolvidas: 1,0 ponto 

 

4. Apresentação Oral (final): 1,0 ponto 

- Conteúdo técnico-científico (0,7) 

 - Tempo de apresentação (0,3) 
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ANEXO A - FOLHA DE FREQUÊNCIA 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC/GO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, 
FISIOTERAPIA E GASTRONOMIA 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

FOLHA DE FREQÜÊNCIA 

 

Nome do estagiário: __________________________________________________ 

Local: ______________________________________________________________ 

 

Obs.: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________              Data: ____/ _____/ ___ 
                    Supervisor Acadêmico 

 
 

Data 
Horário de 

entrada 
Horário 
de saída 

Rubrica – Estagiário 
Rubrica – Supervisor 

Acadêmico ou 
Profissional  
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ANEXO B - CRONOGRAMA GERAL DE ESTÁGIO  

   

CRONOGRAMA DE ESTÁGIO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
6º PERÍODO (2013/1) 

 

 1º ciclo 

05/02 a 01/03 

Apresentação: 

05/03 

2º ciclo 

08/03 a 02/04 

Apresentação: 

05/04 

3º ciclo 

09/04 a 03/05 

Apresentação: 

07/05 

4º ciclo 

10/05 a 07/06 

Apresentação: 

11/06 

Clínica A C B D 

AUAN B D A C 

ALUNOS 

 

 
EQUIPE 

A 
 

1. Isabela de Sousa Castro  
2. Jessica de Caldas Santana   

3. Hérica Lira de Carvalho  

4. Camila dos Santos  

5. Fernanda Ribeiro A. Costa  

6. Jackeline dos Santos  

7. Milla Christie Souza Moreira   

8. Rayene Rodrigues Fonseca  

ALUNOS 

 

 
EQUIPE 

B 
 

1. Ana Luiza Ferreira Carneiro  

2. Nilza Dias David   
3. Lorena Passos Camargo  

4. Lara O. Silva  

5. Sámar El Arral   

6. Ariany Rodrigues Araújo  

7. Bárbara Abrão Lopes  

8. Fabiula Tatiane da Silva  

ALUNOS 

 
 

EQUIPE 
C 

 

1. Pabliny Bento 9. Natália Alcantara 
2. Caroline Otoni da Silva 10. Ana Carolina Lopes da Silva (?)  
3. Nayara Cristina Freitas e Silva  

4. Karolina Linhares  

5. Gabrielle Lima   

6. Francyelle de Fátima Borges   

7. Fabiana Alves C. de Oliveira  

8. Maria Gabriela Palmezone Ramos   

ALUNOS 6 

 

 

EQUIPE 
D 

 

1. Arlete Patricio 9. Poliana David 

2. Andreza da S. Ferro   

3. Ana Caroline dos Anjos Amorim   

4. Daniela Pereira Santos (?)    

5. Maria da Paz Souza Tavares   

6. Susie Joana  

7. Glaucia   

8. Jaqueline Perné  
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 O aluno deverá ter, no mínimo, 75% de presença, incluindo as reuniões em sala 

de aula. Em caso de doença, o atestado médico deve ser apresentado para a 

supervisora acadêmica em 48 horas. As notas perdidas em atividades práticas, 

não serão repostas. 

 No caso de imprevistos, os quais impossibilitam a presença do aluno no campo 

de estágio, os supervisores acadêmicos deverão ser avisados. 

 A presença e pontualidade nas reuniões de estágios são obrigatórias.
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PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC-GO 
DEPARTAMENTO ENF – CURSO DE NUTRIÇÃO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA ESPECIALIZADA II 
 6 PERÍODO 2013/1 

 
 

7 dias de estágio em clínica x 6h/relógio (8h/aula) = 42h/relógio (56h/aula) 
7 dias de estágio em UAN x 6h/relógio (8h/aula) = 42h/relógio (56h/aula) 
6 reuniões (1 inicial + 4 apresentações + 1 encerramento) x 4,5 h/relógio (6 h/aula) = 27 h/relógio (36 
h/aula) 
VII ENUT = 4,5h/relógio (6h/aula) 
AED = II JOCIENF = 4,5h/relógio (6h/aula) 
TOTAL = 42h/relógio (56h/aula) + 42h/relógio (56h/aula) + 27h/relógio (36h/aula) + 9h/relógio (12h/ 
aula) = 120h/relógio (160h/aula = 8 CRÉDITOS) 

FEVEREIRO 

3ª FEIRA 6ª FEIRA 

 01 – Reunião inicial (TODOS) – Sala de aula  

05 - 1º dia - Início GRUPO A (clínica) e GRUPO 
B (AUAN) 

08 - 2º dia 

12 – FERIADO (CARNAVAL) 15 - 3º dia 

19 - 4º dia 22 - 5º dia 

26 – 6º dia  

MARÇO 

3ª FEIRA 6ª FEIRA 

 01 – 7º dia 

05 – Apresentação das Atividades - TODOS 
08 – 1º dia - Início GRUPO C (clínica) e GRUPO D 

(AUAN) 

12 - 2º dia 15 – 3º dia 

19 - 4º dia 22 - 5º dia 

26 - 6º dia 29 – FERIADO (SEMANA SANTA) 

ABRIL 

3ª FEIRA 6ª FEIRA 

02 - 7º dia 05 - Apresentação das Atividades – TODOS 

09 – 1º dia - Início GRUPO B (clínica) e GRUPO 
A (AUAN) 

12 – 2º dia  

16 - 3º dia 19 - 4º dia 

23 – VII ENUT – TODOS  26 - 5º dia 

30 - 6º dia  

MAIO 

3ª FEIRA 6ª FEIRA 

 03 - 7º dia 

07 - Apresentação das Atividades - TODOS 
10 - 1º dia - Início GRUPO D (clínica) e GRUPO C 

(AUAN 

14 - 2º dia 17 – 3º dia 

21 - 4º dia 24 – FERIADO (PADROEIRA DE GOIÂNIA) 

28 - 5º dia 31 – FERIADO (CORPUS CHRISTI) 

JUNHO 

3ª FEIRA 6ª FEIRA 

04 - 6º dia 07 - 7º dia 

11 – Apresentação das atividades - TODOS ----- 

18 – II JOCIENF – TODOS  21 – Entrega de notas e encerramento – TODOS  
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ANEXO C – NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E SUGESTÃO DE 

SUMÁRIO 

 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

O Relatório Final deverá ser elaborado de acordo com as Normas Gerais de 
Trabalhos da PUC GO e pode apresentar o seguinte sumário: 

 
SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO (Conceito de UAN, objetivos de uma UAN, atribuições do 
Nutricionista em UAN, importância do planejamento e controle da produção de 
refeições) 

2  OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO (local, modalidade de gestão da UAN, 
público-alvo, nº de refeições / turnos, padrão do cardápio, porção, nº de 
funcionários) 

4  ATIVIDADES 

4.1  ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FÍSICO-FUNCIONAIS DA UAN 

4.2  FUNCIONAMENTO DA UAN 

4.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (Descrever como ocorre o 
planejamento e controle da produção na UAN. Há fichas técnicas? Planilhas? Como 
é feito esse planejamento? Qual a importância do mesmo?) 

4.5  CONTROLE DE QUALIDADE (Descrever como ocorre o controle de qualidade, 
se há MBP e ou POP, descrição das práticas dos manipuladores do recebimento a 
distribuição, e como ocorre a capacitação para funcionários - freqüência, métodos, 
tema, carga horária) 

4.6  PLANO DE AÇÃO 

6 CONCLUSÃO (resposta a cada objetivo específico) 

7 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA VISITA 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICES 

ANEXOS 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS SLIDES  

APRESENTAÇÃO ORAL FINAL - UAN 

 

 O tempo de apresentação é de no máximo 15 minutos, portanto o ideal é que a 

apresentação seja composta por 10 slides, no máximo 15. 

 Informações que devem conter nos slides: 

1. Capa 

2. Breve descrição do campo (cuidando para não repetir informações dos grupos 

anteriores) 

3. Avaliação Crítica da estrutura físico-funcional da UAN 

4. Cardápio proposto (modificações propostas), alterações de cardápio 

5. Avaliação do preparo dos alimentos (discussão) 

6. Controle de Qualidade 

7. Plano de ação 

8. Aspectos Positivos e Negativos do Estágio 

9. Sugestões 

 É importante lembrar que os slides devem conter tópicos (frases curtas) a serem 

explorados verbalmente e não textos. 

 Os slides podem ser enriquecidos com fotos e figuras, use a criatividade. 

 Tamanho da fonte: 36 para título / 28 para conteúdo. 

 Tipo da fonte: livre – desde que seja legível. 

 Escolha um fundo que propicie um contraste definido para os desenhos e as 

letras. Em geral, letras escuras em fundo claro são mais fáceis de ler. 
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ANEXO D – PLANO DE AÇÃO 

 
 

 
 
 

Evidência Ação Responsável Prazo 

Item do check list  (por área) 

    

    

    

Item do check list  (por área) 
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 ANEXO E – FICHA DE AVALIAÇÃO 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC/GO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, 

FISIOTERAPIA E GASTRONOMIA 
CURSO DE NUTRIÇÃO 

AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO – Supervisor Acadêmico 
Área: AUAN  – Nota N1 

 
Nome do estagiário:___________________________________________________ 
Local: ______________________________________________________________ 

Características avaliadas Nota 
1 – Conduta profissional: 1,0 ponto 

      1.1 Participação (0,2) 

 1.2 Iniciativa (0,2) 

 1.3 Desempenho (0,2) 

 1.4 Postura ética (0,2) 

1.5 Conhecimento (0,2) 

 

2 – Atividades: 8,0 pontos 

- Apresentação e entrega dos relatórios técnicos de visitas (1,5 + 

1,5 + 1,5) 

- Apresentação e entrega do plano de ação (0,5 + 0,5 + 0,5) 

- Apresentação do cardápio (0,7 + 0,7 + 0,6) 

 

 

3 – Apresentação Oral (final): 1,0 ponto 

- Conteúdo técnico-científico (0,7) 

 - Tempo de apresentação (0,3) 

 

 

 
Nota global atribuída ao aluno:________________ 

 
 
__________________________________________        Data: ____/ _____/ ______ 
Supervisor Acadêmico 
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AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO – Supervisor Acadêmico 
Área: AUAN – Nota N2 

 
Nome do estagiário:___________________________________________________ 
Local: ______________________________________________________________ 

Características avaliadas Nota 
1 – Conduta profissional: 1,0 ponto 

      1.1 Participação (0,2) 

 1.2 Iniciativa (0,2) 

 1.3 Desempenho (0,2) 

 1.4 Postura ética (0,2) 

1.5 Conhecimento (0,2) 

 

2 – Atividades: 7,0 pontos 

- Apresentação e entrega dos relatórios técnicos de visitas (1,0 + 

1,2 + 1,3) 

- Apresentação e entrega do plano de ação (0,5 + 0,5 + 0,5) 

- Apresentação do cardápio (0,7 + 0,7 + 0,6) 

 

 

3 – Discussão final das atividades desenvolvidas: 1,0 ponto   

4 – Apresentação Oral (final): 1,0 ponto 

- Conteúdo técnico-científico (0,7) 

 - Tempo de apresentação (0,3) 

 

 

  

 
Nota global atribuída ao aluno: 
 Somatória da N2 x 0,9 + A.I:________________ 

 
 
__________________________________________        Data: ____/ _____/ ______ 
Supervisor Acadêmico 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC-GO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E 

GASTRONOMIA 
CURSO DE NUTRIÇÃO 


