
 

 

Resolução n.º 37/2013 
 

“Dispõe sobre o Projeto de Extensão “Aproximação 
profissional de acadêmicos de Nutrição com nutricionistas de 
diversas áreas de atuação” do Curso de Nutrição da 
Faculdade Campo Real. 

 
 

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real 
Educacional S.A., no uso de suas atribuições legais, 
 
 
RESOLVE: 
 

Aprovar o Projeto de Extensão “Aproximação profissional de acadêmicos de 
Nutrição com nutricionistas de diversas áreas de atuação”, sob coordenação da prof. 
Patrícia Chiconatto, objetivando é aproximar, com base em depoimentos de 
nutricionistas, como a temática da identidade profissional ,com carga horária total de 
10(dez) horas. 
 

 
Esta resolução entra em vigor a partir da presente data. 
 
Ratificam-se atos realizados anteriormente, 
 
Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 

Faculdade Campo Real, aos 19 dias de mês de dezembro de 2013. 
 

 
 
 
 

    Edson Aires da Silva 
    Diretor Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Nome do projeto: “Aproximação profissional de acadêmicos de Nutrição com 

nutricionistas de diversas áreas de atuação” 

1.2. Professor Coordenador: Patrícia Chiconatto 

1.3. Local de realização:  

1.4. Justificativa:  

A existência da profissão do nutricionista no Brasil há mais de sessenta anos ainda 

não lhe garante uma identidade profissional claramente percebida pela sociedade 

brasileira. A busca de aprimoramento da qualidade de vida coloca os hábitos 

alimentares saudáveis, dietas e propriedades de alimentos em evidência, mas a exata 

dimensão da contribuição do nutricionista na pesquisa, no planejamento e na 

aplicação dos mais modernos conceitos da Nutrição só é conhecida em grupos 

especialmente dedicados ao assunto. O próprio grupo profissional tem 

frequentemente relatado a dificuldade de se impor, de modo coletivo, perante seus 

pares na suposta equipe multiprofissional da saúde. 

1.5. Objetivos do projeto: 

Considerando a situação acima descrita, o objetivo deste projeto é aproximar, 

com base em depoimentos de nutricionistas, como a temática da identidade 

profissional tem sido trabalhada na formação de nutricionistas, investigando-se 

concepções, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem em relação ao 

momento do curso em que são utilizados, bem como identificando expectativas 

quanto à necessidade e ao aperfeiçoamento do debate em torno da área de atuação. 

 

2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

2.1 Carga horária total: 10 horas 

2.2 Público-alvo: acadêmicos de nutrição 

2.3 Periodicidade: semestralmente 



 

 

2.4 Período de funcionamento: fevereiro a julho de 2014 

2.5 Número de vagas: 50 vagas 

2.6 Taxa de inscrição (se houver): não se aplica 

2.7 Cronograma de atividades:  

 

Data                         Atividade 

Fevereiro/2014 Revisão bibliográfica  

Março e Abril/2014 Elaboração dos roteiros de 

entrevista 

Maio e Junho/2014 Aplicação das ações educativas  

Julho/2014 Compartilhamento dos Roteiros 

de Entrevistas Técnicas  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR  

3.1 Nome: Patricia Chiconatto  

3.2 Maior titulação: Especialista 

3.3 Curso:Nutrição 

 

4. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES  

 Os acadêmicos deverão apresentar relatórios comprobatórios das atividades 

realizadas para validação da carga horaria do projeto em questão. 

 

5. ORÇAMENTO (se houver) 

5.1 Receitas 

Descrição Valor 

Sem 

arrecadação 

Sem 

arrecadação 

5.2 Despesas 

Descrição Valor 

As despesas são custeadas pela Instituição 

proponente 

Total das R$ 



 

 

receitas  

 

 

  Termos em que, requer a aprovação do presente projeto. 

 

 

   

 


