
Acadêmicos de Nutrição realizaram Defesa Pública do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Nutrição busca ampliar os 

conhecimentos teóricos e práticos, além de estimular a reflexão e a investigação 

científica e propiciar ao acadêmico a iniciação à pesquisa científica, mediante o 

aprofundamento de estudos em áreas de seu conhecimento e interesse e contribuir 

para o enriquecimento das diferentes linhas de estudo de Nutrição, estimulando a 

pesquisa científica articulada às necessidades da comunidade local, nacional e 

internacional.

Recentemente, os acadêmicos do oitavo período de Nutrição realizaram a 

Defesa Pública do TCC para uma banca examinadora, composta de professores do 

colegiado e convidados, dentre eles nossos egressos. Os temas escolhidos 

compilaram os conteúdos obtidos no decorrer da graduação e desenvolveram 

reflexões relacionadas com os conhecimentos trabalhados nas disciplinas.

“Após as considerações da Banca, os alunos fazem os ajustes necessários 

e posteriormente enviam para submissão de periódicos na área pesquisada. Prática 

que tem gerado algumas publicações científicas para nossos acadêmicos, egressos e 

colegiado”, ressalta prof. Patrícia Chiconatto, coordenadora do curso Nutrição. Segue 

o link de alguns TCC já publicados:

Egresso Título Disponível em:

Aldani Fagundes Ilex Paraguariensis: composto 
bioativos e propriedades 
nutricionais na saúde

http://www.rbone.com.br/index.php/r
bone/article/view/394

Cirlene Lavezzo De 
Jesus

Programa Bolsa Família: sua 
relevância na segurança 
alimentar e nutricional de 
beneficiários do município de 
Pitanga - Paraná

https://www.camporeal.edu.br/public
acoes-cientificas

Cleoni Venice Kunzler Os efeitos do extrato de 
Oliveira na redução de frações 
lipídica e glicemia: um estudo 
de caso

http://www.rbone.com.br/index.php/r
bone/article/view/438

Daiana Pasa Alimentação e Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis em Idosos 
Participantes de um Grupo de 
Terceira Idade

http://revista.uniabeu.edu.br/index.p
hp/RU/article/view/2256

Diana Cattelan Dengo Terapia Nutricional Domiciliar: https://www.mastereditora.com.br/p



Perfil Nutricional dos Usuários e 
Qualidade Microbiológica na 
Preparação das Fórmulas

eriodico/20160304_231142.pdf

Fabiula Aparecida 
Brugge

Associação entre diagnóstico de 
síndrome de ovários policísticos, 
estado nutricional e consumo 
alimentar em mulheres em idade 
fértil

http://www.rbone.com.br/index.php/r
bone/article/view/502/423

Gislaine Aparecida 
Barbosa

A Intervenção e 
Acompanhamento Nutricional 
Fazem a Diferença? Associação 
entre Praticantes de Atividade 
Física

http://www.rbne.com.br/index.php/rb
ne/article/view/576

Juliane Gomes Risco de doenças 
cardiovasculares e predição de 
adiposidade corporal em 
hipertensos

http://revista.saude.sc.gov.br/index.
php/inicio/article/view/432/342

Juliane Gomes Risco de doenças 
cardiovasculares e predição de 
adiposidade corporal em 
hipertensos

http://revista.saude.sc.gov.br/index.
php/inicio/article/view/432

Lais Denez Zalewsk Impacto da função intestinal sobre 
o perfil antropométrico e alimentar 
de idosos independentes

http://www.braspen.com.br/wp-
content/uploads/2016/11/08-
Impacto-da-fun%C3%A7%C3%A3o-
intestinal.pdf

Marcio Levy Uso de esteróides anabólicos 
sintéticos e adequação de Zinco, 
Magnésio e B6 em ZMA para 
redução de danos sobre a 
viabilidade espermática em 
fisiculturistas.

http://www.rbne.com.br/index.php/rb
ne/article/view/585

Maria Alice Maurina Comparação energética e de 
micronutrientes entre dietas 
enterais fornecidas pelo Sistema 
Único De Saúde

http://revista.saude.sc.gov.br/index.
php/inicio/article/view/433/349

Rayanne Santos 
Floriano

Dietas para emagrecimento 
publicadas em um magazine 
direcionado ao público feminino: 
análise do conteúdo nutricional

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs
/index.php/scientiamedica/article/vie
w/22663/14497

Thaís Roth Ações Educativas para Promoção 
da Alimentação Adequada e 
Saudável (PAAS) para Escolares

https://www.uniguacu.edu.br/wp-
content/uploads/2017/09/Revi-
29.pdf

Thayliza Zwierzykowski Relação entre (in) satisfação 
corporal, índice de adiposidade 
corporal e estado nutricional de 
mulheres jovens

http://www.braspen.com.br/wp-
content/uploads/2017/11/11-AO-
Rela%C3%A7%C3%A3o-entre-
satisfa%C3%A7%C3%A3o-



corporal.pdf

Vinicius Bastos Cutilaki Body Roundness Index: relação 
com métodos tradicionais de 
predição de gordura corporal em 
fisiculturistas

http://www.rbpfex.com.br/index.php/
rbpfex


