
 

 

Resolução 51/2015 
 
 

“Dispõe sobre o Projeto de Extensão “Viagens Técnicas do 
Curso de Nutrição Faculdade Campo Real para 2016”. 

 
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 Viagens Técnicas do Curso de Nutrição Faculdade 
Campo Real para 2016”, sob coordenação da Prof. Me. Simone Carla Benincá,  
buscando acompanhar um atendimento nutricional em todas as suas fases 
(anamnese, avaliação nutricional, discussão das condutas nutricionais, cálculos 
específicos e orientação nutricional), além de relacionar as atividades acompanhadas 
com as disciplinas de fisiopatologia e dietoterapia I e II com a prática clínica e 
desenvolver um estudo de caso com os dados coletados no atendimento, com carga 
horária total de cinco horas e trinta minutos. 
 

 
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 02 dias de mês de dezembro de 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Edson Aires da Silva 
    Diretor Geral 

 
 
 
 

 



 

 

 

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO  

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Nome do projeto: Visita Técnica Hospital São Vicente de Paulo  

1.2 Órgão executor: Faculdade Campo Real  

1.3. Professor Coordenador: Simone Carla Benincá 

1.4. Local de realização: Hospital São Vicente de Paulo 

 

1.5. Justificativa:  

O atendimento nutricional baseia-se em modalidades pré definidas e ao 

mesmo tempo apresenta características próprias a cada faixa etária atendida. Desta 

forma, realizar o atendimento nutricional de um paciente hospitalizado oferece a 

oportunidade de aprimorar o conteúdo teórico visto em sala de aula aplicando-o a 

prática do nutricionista clínico no âmbito hospitalar.  

 

1.6. Objetivos do projeto:  

Acompanhar um atendimento nutricional em todas as suas fases (anamnese, 

avaliação nutricional, discussão das condutas nutricionais, cálculos específicos e 

orientação nutricional); Relacionar as atividades acompanhadas com as disciplinas de 

fisiopatologia e dietoterapia I e II com a prática clínica; Desenvolver um estudo de 

caso com os dados coletados no atendimento. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

2.1 Carga horária total: 05 horas e 30 minutos 

2.2 Público-alvo: acadêmicos do sexto período do curso de Nutrição 

2.3 Periodicidade: anual 

2.4 Período de funcionamento: a partir de setembro de 2015 

2.5 Número de vagas: 18. 

2.6 Taxa de inscrição: Isenta 

2.7 Sistema de avaliação:  



 

 

Relaciona-se ao atendimento do paciente hospitalizado, utilizando-se para tal uma 
anamnese já utilizada na prática hospitalar, bem como avaliação do estado 
nutricional. Para tanto, o aluno atende o paciente sob a supervisão do professor da 
disciplina.  
Desenvolvimento de discussões de casos e situações práticas que interferem estado 
nutricional e na alimentação do paciente, bem como a correlação desses fatores com 
o prognóstico da doença.  
  

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR 

3.1 Nome: Simone Carla Benincá 

3.2 Maior titulação: Mestre 

3.3 Curso: Nutrição 

3.4: Carga horária solicitada: 10 horas (Atividade prática e teórica) 

3.5: Identificação da Equipe Executora 

Nome Maior 

titulação 

Curso Carga horária 

solicitada 

Simone Carla 

Benincá 

Mestre Nutrição 50 horas 

Vania Schmitt Especialista Nutrição 50 horas 

 

I. ORÇAMENTO 

4.1 Receitas 

Descrição Valor 

Sem arrecadação Sem arrecadação 

Total das receitas  R$ Sem arrecadação 

 

4.2 Despesas 

Descrição Valor 

Não houve despesas  

  

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto. 

 

   

 

 



 

 

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO  

Oficio Hospital 

 
 
Oficio n° 01 

22 de setembro de 2015. 
 

Ao setor responsável pelo convênio de estágio/visita técnica 
Hospital São Vicente de Paulo 
 
Assunto: Solicitação visita técnica para o sexto período, a fim de acompanhar um dia 
de estágio para aprimorar as técnicas vistas em conteúdo teórico, na disciplina de 
Fisiopatologia e Dietoterapia II, do Curso de Nutrição da Faculdade Campo Real. 
 
Senhor (a), 
 
Encaminho este documento oficializando a solicitação para visita técnica dos alunos 
da disciplina de Fisiopatologia e Dietoterapia II (6º Período). Esta visita busca o 
acompanhamento das atividades dos estagiários (8º Período) que já estão efetuando o 
estágio, bem como o aprimoramento das técnicas de preenchimento de formulários 
específicos, estando os alunos sempre em companhia do professor supervisor. O 
cronograma de acadêmicos, datas e horário encontra-se abaixo para apreciação e 
possível aprovação.  
 
Horário: Terça a sexta-feira das 7h30 às 12h. 
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Datas Alunos (6º P) Datas Alunos (6º P) 

15/10 EVA IVALDINA SCHAUS 
RIBEIRO 
ELISANGELA DE MEIRA 

28/10 MARINA MACHADO GONZALES 
CAMILA SILVESTRI 

20/10 JANELSON FREISLEBEN  29/10 THAIS ROTH 
ELIZABETE DIAS RAVARENA 

21/10 JOSIELI MARIA KOSAK 
EDIRLÉIA DE FÁTIMA 
KLOSTER  

30/10 THALINY DOS SANTOS 
CAROLINA HASS  

22/10 MARIANA DE MATOS 
PATRICIA GONSALVES 
DE DEUS 

03/11 THAYLIZA ZWIERZYKOWSKI 
JANAINA CRISTINA IENSEN 
GASPARETO 

23/10  04/11 VINICIUS BASTOS CUTILAKI 

27/10 MAYARA FRANCINI 
KOLITSKI 
GABRIELLA AUGUSTO 

  


