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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 

 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento loco-

regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, aperfeiçoando-se 

como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para uma 

crescente ação interdisciplinar; 

III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da educação 

superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar e de apresentar 

alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de reflexões 

dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da concepção de saber, de 

ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, ao cidadão e ao profissional que 

se obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando à 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços 

à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências os 

princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer seus cursos e 

programas de nível superior e para informar a sociedade a respeito do desenvolvimento de 

suas atividades; 

VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, 

conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 
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IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para a 

discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações;  

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres 

políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao meio 

ambiente.  

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos espaços das 

conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o Brasil, e os países das 

Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais estabelecidos a seguir. Estes expressam os pressupostos e 

encaminhamentos puramente acadêmicos do ato de educar para os quais os docentes do 

UNIEURO recebem orientação ao ingressar na instituição: 

 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de 

vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e abordagens 

dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar 

e interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para a 

organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer a 

liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e profissional. 
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2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE  

 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários campos de 

conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais, 

valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da cidadania plena e universal.  

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro Universitário que 

oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento - consolidadas e 

emergentes-, pautado nas ações de ensino, investigação científica e extensão, tendo como 

diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e nacional, a responsabilidade 

social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade buscando o 

desenvolvimento da construção da aprendizagem com observância da legislação em vigor.  

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no entanto, 

perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de novos negócios, 

sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos alunos formação 

acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

Visando a atender a esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que 

norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro 

Universitário Euro-Americano: 

 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, 

investigação científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade 

brasiliense e brasileira; 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
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pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais; 

 Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção 

científica, o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos 

conhecimentos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a 

extensão a todo o universo de pessoas interessadas em estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, além de formar profissionais 

para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais 

que compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo 

condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir 

metas pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais; 

 Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos 

processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com 

a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas 

também com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior 

qualidade de vida à população local; 

 Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a reflexão da prática, 

pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade emerge como resultado das 

variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível projetar. Pensar o futuro implica 

assumir as bases do conhecimento, em seus princípios fundamentais, e igualmente, implica 

estabelecer os fins a serem perseguidos. 
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Nesse sentido, assume-se como fim das diversas atividades, a contribuição para a 

consolidação de sujeitos competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e 

habilidades para mobilização de recursos em prol da realização de tudo aquilo que projeta.  

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso 

seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

 

3.1 História do Distrito Federal 

 
Figura 1: Plano Piloto 

 

 

 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por 

Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de 

agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante larga e 

comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15º e 20º, 

e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem escavar as minas ocultas, no 

meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito 

antes do início da construção da capital nos idos de 1956.  

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 
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XVIII e é atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, incluíram a 

transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu movimento. Depois da 

independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823, 

o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 

se propunha à instalação da capital na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome 

seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto Central 

entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 estabeleceu a 

mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na Assembléia Nacional 

Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da nova capital. O deputado 

Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no Triângulo Mineiro, como mais 

favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que 

se repetisse simplesmente o texto da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho 

opinou a favor de Goiânia. Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que 

a capital fosse posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a 

mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou o nome 

Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o primeiro 

presidente da Novacap, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de novembro de 
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1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom 

Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na passagem do paralelo de 15º. 

                                                    

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a tornar 

realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar Niemeyer. Antes 

mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito da Capital, em 17 de 

abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília pelo Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, e encerrou se a pré-história da nova capital brasileira. Com o 

desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Srs. Ivo de Magalhães, Plínio Cantanhede e 

Wadjô Gomide.  

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos indicados e 

nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela primeira vez 

eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional Constituinte com a eleição de oito 

Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de Sistematização da Assembléia 

Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra 

boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 

32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) Deputados 

Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal DODF de 

09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do Distrito Federal foi eleito o Sr. 

Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90. 

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de ser 



13 

 

meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida federativa, 

com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Distrito Federal assume a 

sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, segundo os resultados do Produto 

Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos ao ano de 2011 divulgados pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

Os setores que mais cresceram foram o agropecuário, com 43,1%, seguido pelo 

industrial, que gerou R$ 9,178 bilhões em 2011, com participação relativa no valor adicionado 

total de 6,4% - quando a média nacional do setor foi de 1,6%. O setor foi impulsionado pela 

construção civil, que representa 60,9% de toda a indústria - o equivalente a R$ 5.591 milhões 

- e cresceu 13,2%. O setor Serviços gerou R$ 134,8 bilhões e representou 93,3% em 2011. 

Seu crescimento de 3,4%, em relação ao ano anterior, foi superior à média nacional que foi de 

2,7%. 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos acreditavam 

que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 habitantes. 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas: Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho,Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, 

Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

(Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, SIA - 

Setor de Indústria e Abastecimento, Vicente Pires e Fercal (BRASIL, 2011). 

 

3.2 Distrito Federal em Números 

 

Nos quadros (1 a 3) e especificamente no gráfico 1, a seguir, o Distrito Federal é 

apresentado em números.  

Quadro 01: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 

Área 5.789,16 Km² 

Altitude 1.172 m 

Temperatura média anual 21°C 

Umidade relativa do ar 7 a 70% 

Código de área +55 (internacional), 61 (interurbano) 

                                                Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gama_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brazl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A1_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candangol%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Claras_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%B3vel_(Distrito_Federal)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A3_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal
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Quadro 02: Dados Populacionais 

Categoria Dados 

População 2.455.903 habitantes 

Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 

Crescimento demográfico 2,82% a.a 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 

Eleitores 1.518.437 

Anafalbetismo 4,35% 

                                                           Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

Quadro 3: Economia 

Categoria Dados 

Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 

Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 

Participação no PIB Brasileiro 3,8% (R$ 89,6 bilhões) 

Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 

                                              Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

                          

Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 

                                        Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de 

um pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro.  Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e quatro setas 

indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de uma mesa de reuniões, 

lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O Brasão foi instituído pelo Decreto 



15 

 

n° 11 de 12 de setembro de 1960. A figura 3 apresenta a bandeira e o brasão do Distrito 

Federal. 

 

Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Economia do Estado 

 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 municípios, 

goianos e mineiros. 

Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, foi o da 

construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público e das 

atividades relacionadas ao turismo. 

O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas de sua 

população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do autoabastecimento, e 

chegue produzir grãos, a soja em particular, em quantidade suficiente a ponto de inserção no 

mercado externo. Culturas como a de feijão, milho, ervilha, tomate industrial e batata vêm 

recebendo incentivo e suporte ao seu desenvolvimento. 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração de 

minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com 

o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. Um dos 

muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros de obras da América Latina, 

onde o ritmo da construção segue a passos mais acelerados. E esse fenômeno se constata em 

outras regiões do DF.  

Pode-se incluir também nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, 

em áreas como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios 

modernos, assim como os construídos no Sudoeste.  
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Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 2008, a 

construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês anterior. No 

acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O segmento também 

registrou expansão na contratação de mão de obra da ordem de 7,89%, e operava com índice 

médio de 76,69% da Utilização da Capacidade Instalada (UCI).   

Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de automóveis, o 

setor industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no segmento de indústria 

de transformação, seguido pela construção civil.  

 

4. A INSTITUIÇÃO 

 

 

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI 

aprovado pelo Ministério da Educação.   

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição e 

em seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o período 

de vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

4.2 Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e acadêmicas, 

proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de informação institucional é 

possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com presteza as informações armazenadas.  

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas nas 

tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de recursos que permite o 
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enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre 

professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

INTERNET (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de 

comunicação empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e interna. 

Paralelamente aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços informais se 

consolidam, conforme os mecanismos de comunicação apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 04 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site da IES Público Interno e Externo 

Jornal de circulação interna Público Interno 

Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 

Correspondência eletrônica ou via Correios Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes do 

corpo docente, discente e técnico-

administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes da 

comunidade 
Público Externo 

Meios de comunicação de massa  

(jornais, revistas, televisão, rádio e sites 

diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 

 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público a que se 

dirige (interno ou externo).  

 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a 

prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do 

exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO que se 

pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  
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No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o 

necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a 

constante reorientação de suas ações. 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos membros da 

comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o 

futuro. 

O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no envolvimento de 

todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, unidades auxiliares, conselhos, 

docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores (chefes de unidades ou 

órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo avaliativo, ou 

seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, responsabilidade social, 

inclusão social etc.; 

 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos que 

devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão consideradas 

como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos aspectos 

gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar a diversidade 

ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a diversidade em 

símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes segmentos, 

atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os mesmos 

fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal técnico-

administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da comunidade 

acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e por eles; 
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 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que concerne à 

participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem como 

um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da especificidade, 

valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de determinados limites, as 

atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam complementar outras, em outras 

categorias. Pressupõe o reconhecimento pela instituição de que, no contexto de suas 

funções básicas, os docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, 

podem apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas 

compartilham a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos 

realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um 

feixe de funções harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos podem e 

devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, 

gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à elaboração de 

princípios mais includentes e ágeis. 

 Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de trabalhos 

acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, de tal sorte que a 

avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em episódios e momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser 

encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 
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- Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos pontos 

avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de 

cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão 

universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 

 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior 

afeta ao Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos 

de pós-graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, quando 

cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de 

Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios 

anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-

los com as demais áreas acadêmicas e administrativas da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da 

legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos 

os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos 

internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 
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 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e 

execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores 

acadêmicos, de caráter formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo em 

relação à cadeia de serviços;  

 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações 

e recomendações. 

 

6. INSTALAÇÕES GERAIS  

 

6.1 Instalações para docentes 

 

Há uma sala de 120m² para os docentes, com diferentes ambientes. Esses ambientes 

são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência. 

 A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

agrega aproximadamente 100 professores, com acesso a mesas coletivas, armários individuais, 

quatorze computadores, sala de reuniões, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como 

espaço atrelado ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para 

atendimento de alunos. Adicionalmente a IES disponibiliza três outras salas reservadas para o 

uso coletivo e rotativo com capacidade de trabalho para até três professores simultaneamente 

em cada espaço. 

Por conseguinte, deve se ressaltar que a existência de uma sala de professores 

devidamente estruturada como a supracitada, junto à presença de uma sala de descanso e 

demais espaços físicos interligados, permite o atendimento de forma suficiente como um 

gabinete de trabalho 

Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de 

móveis, pisos e equipamentos. 
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6.2 Auditório 

 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 144m² e capacidade de 200 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de comunicação 

em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que obedecem aos índices 

estabelecidos por normas para a sua devida finalidade. Diariamente são executados os 

serviços de limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários para a conservação do 

patrimônio institucional. 

 

6.3  Biblioteca  

A Área total da Biblioteca é de 1.690,56m2; dividida da seguinte forma:  

• 396,85m2 para o acervo;  

• 105,61 m2 para salas de estudo em grupo;  

• 872m2 para o salão de estudo;  

• 24m2 para a área para estudo individual;  

• 30,34m2 para Mídiateca/Videoteca;  

• 30m2 para as Ilhas de computadores;  

• 231,76 m2 para área de circulação. 

O Setor possui excelente iluminação obtida por meio de 206 luminárias espalhadas por 

toda a área da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural 

devido à belíssima arquitetura do prédio; 08 extintores de incêndio, localizados em pontos 

estratégicos; 14 aparelhos de ar-condicionado aéreos e 02 gerais. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada tipo de 

ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o grande fluxo 

de pessoas;  

As condições de preservação do prédio da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza 

diária de toda a área, assim como, do acervo, prateleiras e equipamentos, de acordo com as 

especificações para conservação de materiais bibliográficos. Como não há problemas com 

umidade no setor, por ser ampla e arejada pelas condições climáticas de Brasília, e por 

constituir-se de acervo recente, não houve necessidade de implantação do sistema anti-mofo.  

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, em seus 

872m2 destinados somente à leitura, há 62 mesas coletivas e 18 mesas individuais, perfazendo 

um total de 278 assentos. Existem ainda 12 cabines disponíveis para grupos de estudos que 

comportam até 10 pessoas por sala. Além das 6 ilhas de computadores com 4 terminais em 
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cada e sala de multimídia para atividades previamentes agendadas pelos docentes. 

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim 

como, rampa, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de necessidades 

especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

bem como atendimento preferencial a estes usuários.   

Os usuários possuem acesso a Internet nos 30 computadores disponíveis para pesquisa 

e consulta ao acervo, além de rede Wireless para os dispositivos pessoais. 

 

6.4 Informatização da Biblioteca 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até  a disseminação 

da informação.  

Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais 

de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas 

manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic com 

base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e protocolo 

TCP/IP para acesso às informações via remota.  

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta relativos 

a atraso de livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois sempre que 

um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de apoio ao aluno, 

informando a chegada do material, este procedimento é viável, graças a interligação entre 

todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos que abandonam o curso são 

automaticamente desligados na Biblioteca, impedindo que o mesmo continue a utilizar os 

serviços do setor irregularmente.  

Permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um 

facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão preparadas com 

etiqueta de registro de tombo e de lombada com código de barras impressos pelo sistema, 

facilitando o empréstimo e diminuindo a incidência de erro humano.  

Possui ainda relatórios que auxiliam no controle e administração do setor.      

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao aluno 
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no sitio do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

Está em processo de desenvolvimento a criação de uma rede cooperativa de 

catalogação e comutação de informações entre as Bibliotecas pertencentes ao Grupo Ceuma 

que abrange: UNIVERSIDADE CEUMA, no Maranhão, FACULDADE DO AMAZONAS –  

FAMAZ, em Belém do Pará, Instituto Galileo, em Teresina, e as pertencentes ao Centro 

Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de dados nas bases, assim como 

possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro 

Universitário UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de 

acompanhar sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

intransferível para cada usuário.  

O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, permitindo a consulta por 

autor, título ou assunto.  

As Bibliotecas do Grupo vem investindo na disponibilização de acervos virtuais, 

conforme item 3.1. O acesso às bases de dados também é feito pela área do aluno, professores 

e funcionários no Sitio da Instituição. 

 

6.5 Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e formas de 

sua operacionalização 

 

O acervo geral da biblioteca físico atualmente é composto por 26.838 títulos e 138.568 

exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de vagas ofertadas, nas áreas de 

concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes correlatos.  

A coleção de livros conta com 21.529 títulos e 117.395 exemplares distribuidos nas unidades 

I, II e III conforme abaixo: 

 Asa Sul – Títulos - 11.792 e Exemplares 68.498 

 O acervo da Unidade Asa sul está dividido por áreas dos cursos conforme abaixo: 

• Ciências Sociais = 6.485 títulos e 47.263 exemplares 

• Ciências Exatas = 642 títulos e 3.875 exemplares 

• Ciências da Saúde = 2.476 títulos e 13.699 exemplares 

• Demais áreas do conhecimento = 2.189 títulos e 3.661 exemplares 

Já o acervo virtual é composto pelas bases de dados e bibliotecas, perfazendo um total 

de 12.176 livros eletronicos e 7.329 periódicos eletronicos que abrangem todas as áreas do 

conhecimento científico. 
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A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas devidamente 

adequada ao currículo proposto. A proporção adotada segue rigorosamente a indicação do 

Instrumento do INEP/MEC, de no mínimo 1 livro para cada 14 vagas ofertadas aos alunos, 

podendo esta proporção variar para mais conforme a demanda das obras. 

A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de 

política de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: A área de interesse da 

Instituição; crescimento racional e equilibrado do acervo; estimular programas cooperativos 

de aquisição, como intercâmbio; identificar os interesses dos usuários; traçar diretrizes para a 

avaliação da coleção; analisar o uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos 

livros, através do controle bibliométrico;  atender os documentos indicados nos planos de 

ensino, tanto da bibliografia básica quanto a complementar; estabelecer parâmetros para o 

descarte e reposição de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as 

solicitações dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca  ementas 

dos cursos para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas constantes. É feito 

acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades adquiridas atendem realmente às 

necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis meses, é feita uma nova solicitação para 

adequação do acervo ao semestre que irá se iniciar, baseada na necessidade dos cursos 

ministrados pela Instituição.  

Caso seja detectada a necessidade de maior números de exemplares para determinada 

disciplina, será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca, com anuência do coordenador do curso, providencia a lista de solicitações, que é 

encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é encaminhada ao gabinete 

do Reitor para a aprovação e autorização. 

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de classificação 

bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada disponíveis 

para empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários, dando-se preferência aos periódicos em formato virtual. Periódicos 

informativos: jornais e revistas gerais (Veja, Isto é) são assinados ininterruptamente. 
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6.6 Bibliotecas virtuais e bases de dados: 

Desde o ano de 2007, a Instituição vem implementando novas bases de dados como 

incentivo a pesquisa e aprimoramento pessoal de toda a comunidade acadêmica. 

Em 2013 foi disponibilizado o acesso ao portal de periódicos CAPES e a assinatura de mais 

uma base de dados, VLex.  

Devido a grande satisfação dos usuários com essas aquisições, em 2014 foram 

adquiridas as Bases da EBSCO (conforme acima mencionado) e duas Bibliotecas virtuais: 

Pearson e Saraiva ambas de conteúdo multidisciplinar. 

Importante salientar que, desde o ano de 2011, as Instituições do Grupo Ceuma, vêm 

priorizando o incentivo ao acesso virtual a periódicos e e-books, por meio de bases de dados. 

Tal ação possui o intuito de disponibilizar conteúdo abrangente, atual e de fácil acesso ao 

usuário.  

Pelo acima exposto, no decorrer dos anos, foram assinadas as bases de dados, abaixo 

listadas, sendo que a meta é a cada ano ser incorporado ao acervo nova base virtual, 

ampliando dessa forma o conteúdo de acesso online. 

  

 EBSCO Host:  

Base de Periódicos científicos 

Acesso multiusuário contínuo e reprodução ilimitada.  

• Academic Search Elite (Conteúdo Multidisciplinar) – 2.300 títulos  

• Medline (em Texto Completo) – 1.400 títulos 

• Dentistry & Oral Sciences Source – 255 títulos 

• Engineering Source – 2.000 títulos 

• Dynamed – Medicina Baseada em Evidências (base de estudos de casos) 

 

VLex - Base de dados Jurídica, de conteúdo nacional e internacional, de acesso 

multiusuário contínuo e reprodução ilimitada, composta por 7.806 títulos, sendo 1.242 

periódicos e 6.564 livros, além de Jurisprudência, Legislação, Modelos de peças judiciais e 

Notícias do Brasil e do mundo. 

 

Biblioteca Virtual Pearson (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Impressão de até 50% da obra, valor por página R$0,07 (sete centavos) 
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Possui ferramentas de formatação 

 

Biblioteca Virtual Saraiva (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Possui ferramentas de formatação 

Não é possível impressão dos e-books 

 

Portal Capes (230 coleções disponíveis) 

Base parcialmente disponível para as Instituições do grupo Ceuma. 

Possui acesso ilimitado aos periódicos disponibilizados. 

Reprodução ilimitada dos artigos científicos. 

 

6.7 Forma de acesso aos serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e qualidade) 

  A biblioteca do Campus I (Asa Sul) está aberta ao público de segunda-feira a sexta-

feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h.  

Oferece a seus usuários serviços via Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, 

reserva de livros e renovação (até 3 vezes) do material anteriormente emprestado. Estes 

mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro da própria biblioteca por meio dos 

terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para acesso à internet. Fica a critério do 

usuário a forma que irá escolher para proceder a renovações, consultas e reservas. 

Em termos gerais os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

• Acesso a Internet; 

• Acesso gratuito a base de dados EBSCO 

• Acesso gratuito a base de dados V-lex 

• Acesso gratuito ao portal CAPES 

• Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Pearson 

• Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Saraiva 

• Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

• Computadores para uso acadêmico. 

• Comutação bibliográfica - COMUT 

• Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

• Consulta local a Periódicos informativos e Jornais diários; 

• Elaboração de fichas catalográficas; 
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• Empréstimo domiciliar (ver tabela de empréstimo no manual do usuário); 

• Empréstimo interbibliotecas (Os usuários podem utilizar qualquer uma das Unidades I, 

II e III); 

• Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

• Exposições permanentes; 

• Orientação à Levantamentos bibliográficos; 

• Orientação à normalização de trabalhos e publicações; 

• Orientação individual ao usuário; 

• Renovação e Reserva on-line; 

• Sala de multimídia; 

• Salas de estudo em grupo; 

• Serviço de alerta; 

• Serviço de referência; 

• Visitas técnicas; 

• Wireless; 

A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho acadêmico 

como: Treinamentos e orientações à pesquisa em base de dados e bibliotecas virtuais, assim 

como a busca de informações para desenvolvimento de pesquisas; orientação individual aos 

alunos graduandos sobre normatização de trabalhos acadêmicos, além de confecção de fichas 

catalográficas e acompanhamento do processo de preparação e finalização de monografias. 

É disponibilizado por meio de convênio com COMUT, o acesso a informações de 

outros centros de informação a nível nacional e internacional. Assim como, incentiva o uso de 

repositórios de teses e dissertações, bases de dados EBSCO, Scielo, BVS, Domínio Público, 

portal de periódicos Capes, dentre outras referendadas pelos pesquisadores e professores que 

compõem nosso corpo docente. 

A biblioteca funciona como suporte para toda comunidade acadêmica da Instituição 

alem de receber, diariamente, a visita de ex-alunos que procuram um ambiente agradável de 

paz e tranqüilidade com a finalidade de estudarem para provas de concursos. Entretanto, ex-

alunos possuem acesso apenas ao espaço físico e acervos virtuais, pois a partir do rompimento 

do vinculo com a Instituição não é possível a utilização do acervo destinado à graduação. 

 

6.8 Recursos Humanos da Biblioteca 

A contratação de funcionários para o setor é responsabilidade do Departamento de 

Recursos Humanos da Instituição. É feito processo seletivo de acordo com o cargo a ser 



29 

 

preenchido. Em um primeiro momento é verificado se o candidato possui os pré-requisitos 

mínimos exigidos.  

Para o cargo de Bibliotecário é exigido que seja graduado em Biblioteconomia e que 

tenha no mínimo 1 ano de experiência. 

Auxiliares e vigilantes deverão ter ensino médio. 

Após a seleção de currículos, baseada nos critérios acima informados, há ainda uma etapa de 

provas escritas e entrevista com a Bibliotecária chefe. 

A biblioteca do campus I está atuando com uma equipe de 1 Bibliotecário, 5 auxiliares 
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O CURSO DE NUTRIÇÃO 

1 - APRESENTAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO DO CURSO 

 

O Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia – EUROAM, fundado 

em 27 de outubro de 1992, entidade mantenedora do Centro Universitário UNIEURO de 

Brasília, é uma sociedade civil sem fins lucrativos criada para desenvolver projetos voltados 

para o intercâmbio e a aproximação dos povos. 

Inclui, ainda, em seus objetivos, a prestação de serviços educacionais, o apoio e 

o estímulo a atividades científicas e culturais, além de servir de agência de fomento às 

atividades de pesquisa de entidades educacionais associadas. 

Com esse escopo, o EUROAM criou a Faculdade Euro-Americana, com sede na 

Avenida das Nações – Asa Sul, em Brasília, como uma instituição particular de educação 

superior, integrante do Sistema Federal de Ensino. 

Brasília foi escolhida por ser um centro propulsor de educação e cultura, essencial aos 

anseios e objetivos da Entidade Mantenedora, afora sediar os Poderes da República e os 

respectivos órgãos, exercendo – particularmente por essa razão – um papel decisivo na 

qualificação da demanda de seus habitantes. 

A Faculdade Euro-Americana apresentou os primeiros projetos de autorização de 

cursos de graduação em 1993 – Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Ciências Econômicas e Direito. 

As propostas foram aprovadas pela Câmara de Planejamento do Conselho Federal 

de Educação, nos termos das normas vigentes à época. Contudo, com a extinção do Conselho 

Federal de Educação, em 1994, os processos foram arquivados. 

No segundo semestre de 2000, a Faculdade teve autorização para oferecer os cursos 

de Relações Internacionais e de Marketing. 

Em seu quinto ano letivo, a Faculdade Euro-Americana – a par do reconhecimento dos 

cinco primeiros cursos de graduação e da implantação dos programas de pós-graduação, 

iniciação científica e extensão, com corpo docente qualificado, biblioteca, laboratórios e 

infraestrutura física adequados às suas dimensões –, juntamente com o Instituto Euro-

Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, apresentou ao Ministério da Educação o 

pedido de transformação da sua estrutura na forma pela qual vem a ser atualmente 
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conhecida: Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, de acordo com o Parecer n. 

0091/2004. 

Assim, a Faculdade Euro-Americana transformou-se, por meio da Portaria n.996, de 

14 de abril de 2004, em Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO. Atualmente 

possui três unidades, sendo a sua sede: Unidade I (Asa Sul) localizada na Avenida das 

Nações, Trecho 0, Conjunto 5, Brasília/DF. 

Acrescido às finalidades originais, o UNIEURO tem por escopo desenvolver as 

funções de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento humano, mediante 

a oferta de cursos que atendam às diretrizes curriculares do Ministério da Educação e à 

demanda regional. 

O UNIEURO é atualmente regido pelas normas fundamentais do seu Estatuto, bem 

como pelas disposições de seu Regimento Interno, acrescido de diversas Portarias Normativas 

que disciplinam o seu funcionamento. 

Entendendo a importância do exercício da profissão, o Curso de Nutrição do Centro 

Universitário UNIEURO iniciou suas atividades em agosto de 2004, buscando atender uma 

necessidade do mercado local. 

O Curso de Nutrição funciona em regime seriado semestral e deve ser integralizado, 

no mínimo, em quatro anos e no máximo, oito. Atualmente é ofertado nos turnos matutino e 

noturno apenas na unidade Asa Sul. A carga horária total do Curso é de 3.040 horas de 

atividades, mais 160 horas de atividades complementares. 

 

1.2 CONCEPÇÃO E PERFIL DO CURSO 

 

  O currículo do Curso atende às exigências do Currículo Mínimo do Curso de 

graduação em Nutrição, aprovado pela Resolução CFE 36/74, extinto pela LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) e que contempla, com matérias básicas e profissionais, os 

conhecimentos necessários ao exercício nas várias áreas de atuação do nutricionista. 

  O Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição do UNIEURO reflete as expectativas 

educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI, bem como o acesso a 

assistência nutricional da população do Distrito Federal e entorno. 
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Dados de Identificação do Curso 

 

1. Nome: Curso de Nutrição – Bacharelado. 

2. Total de Vagas Anuais: 100 

 
 3. Carga Horária Total: 3200h/a 

3.1 Disciplinas Teóricas: 2400 h/a 

3.2 Estágio Supervisionado: 640 h/a 

3.3 Atividades Complementares: 160 h/a 

4.Turnos de Funcionamento: Matutino e noturno  

5. Regime de Matrícula: seriado semestral 
6. Tempo de Integralização Curricular do Curso: mínima de oito semestres e máxima de 

dezesseis semestres. 

. 7. Título de Graduação: bacharel em Nutrição 
8. Autorização: Resolução CONSU N.º 001, de Abril de 2004. 
9. Reconhecimento: Portaria MEC nº 912, de 16.07.2009  

(DOU de 03.04.03) 10. Renovação de Reconhecimento: Portaria MEC n. 819, 30.12.2014 

 

 

1.3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

A definição dos objetivos do curso de Nutrição segue como critérios à constante 

atualização de conhecimentos e reflexões, bem como os itens dispostos na Resolução n° 09, 

de 29 de setembro de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Nutrição. Portanto, são previstos os seguintes objetivos gerais: 

(1) Desenvolver a fundamentação teórico-prática de profissionais que empreguem 

seus conhecimentos de maneira consciente e contextualizada nos diferentes âmbitos de 

atuação da área de Nutrição; 

(2) Desenvolver competências que promovam a formação de nutricionistas, com 

formação generalista, humanista e crítica. Capacitado a atuar, visando à segurança 

alimentar e a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a 

alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos 

populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em 

princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. 

Como caminho à especificidade e detalhamento dos tópicos relatados, surgem os 

seguintes objetivos:  



33 

 

 Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos alimentos e 

seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética. 

 Contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e grupos 

populacionais. 

 Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação. 

 Atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, alimentar e 

sanitária visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional. 

 Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária. 

 Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional. 

 Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar, 

supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e enfermos. 

 Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a manutenção e ou 

melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas. 

 Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição considerando a 

influência sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e utilização 

biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população. 

 Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 

implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de saúde. 

 Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, 

entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

 Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e nutrição. 

 Atuar em marketing em alimentação e nutrição. 

 Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência. 

 Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua utilização na 

alimentação humana. 

 Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição. 

 Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano integrando equipes 

multiprofissionais. 
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1.4 Contexto Educacional: Demanda Socioeconômica e de saúde 

  Antes de expor argumentos e considerações gerais, é necessário informar que o 

Distrito Federal possui área territorial total de 5.779,99Km², com densidade populacional de 

444,66 hab/Km², cuja população atinge mais de 2,7 milhões de habitantes. O Distrito Federal 

é a única unidade da Federação em que mais da metade da população passa, pelo menos, dez 

anos da vida estudando, sendo que mais de 51% deles passam mais de uma década em sala de 

aula. Apresenta mais de 500 mil alunos na educação básica, distribuídos em aproximadamente 

800 escolas públicas e privadas do ensino fundamental e do ensino médio. Outro dado 

importante é que o percentual de adolescentes, entre 15 e 17 anos, na escola chega a 91,7%. 

Nesse contexto, o UNIEURO, em suas três unidades, atende a grande parte da população do 

Distrito Federal, alcançando, em especial, as regiões Centrais, Norte, Nordeste, Noroeste, 

Sudeste e Oeste da Capital Federal. 

  O UNIEURO justifica a oferta do curso com base nos seguintes argumentos e 

considerações: 

a) A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação 

superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de matriculados na educação 

superior, apresentadas nos Censos da Educação Básica e da Educação Superior, anos 2010, 

2011 e 2012, elaborados pelo INEP/MEC e publicados, na íntegra, no site desse Instituto; 

b) As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2011 a 2020; 

c) As políticas públicas de educação, expressas na legislação em vigor; 

d) A ampliação da participação da área de conhecimento de Nutrição na vida acadêmica da 

região, participando dos debates científicos e tecnológicos e das atividades de pesquisa e de 

extensão; 

e) Número de vagas disponibilizado está de acordo com a dimensão e qualificação do corpo 

docente e técnico-administrativo, com a proposta pedagógica do referido curso e com as 

instalações do UNIEURO; 

f) O UNIEURO conta com as instalações necessárias para o desenvolvimento do curso de 

graduação em Nutrição, incluindo laboratórios, ambulatório de atendimento gratuito à 

população e biblioteca; 
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g) A fixação do bacharel em Nutrição, graduado no UNIEURO, à região educacional, amplia 

a concentração de profissionais e serviços e possibilita o preenchimento dos postos 

interiorizados de trabalho; 

h) A consolidação das atividades do UNIEURO, no que se refere à função social de seu 

desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão, como também no atendimento às 

necessidades sociais de sua área de influência para a promoção do desenvolvimento dos 

programas de extensão, com as populações carentes do Distrito Federal e entorno; 

i) A interação do Curso de Nutrição com os demais cursos oferecidos pelo UNIEURO e 

estruturados para o atendimento das necessidades sociais da área de influência deste Centro 

Universitário nos diversos campos do saber; 

j) O Curso de Graduação em Nutrição do UNIEURO conta com Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), composto por docentes com dedicação preferencial ao curso, responsáveis pela 

formulação da proposta pedagógica e com a estabilidade que lhes permita acompanhar o 

desenvolvimento do projeto pedagógico e do curso; 

k) Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Nutrição (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001.), está em 

consonância com a realidade do sistema único de saúde do país e baseado na 

multidisciplinaridade, permitindo a integração e a complementação entre os diversos 

conteúdos; contempla a formação humanística, ética, técnica e científica dos estudantes; 

garante que o ensino-aprendizagem será conduzido prioritariamente em atividades práticas e 

demonstra adequação dos conteúdos teórico e prático à proposta global, com integração entre 

conhecimentos, habilidades e atitudes concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e 

extensão; 

l) O Projeto Pedagógico do curso (PPC) de graduação em Nutrição assegura que o processo de 

ensino-aprendizagem ocorre principalmente em cenários apropriados, comprovando que nas 

atividades práticas os estudantes são sempre supervisionados por membros do corpo docente; 

m) O PPC possibilita, também, a inserção do corpo discente em atividades de monitoria e 

extensão. Garante, também, o desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão 

docente. Esse estágio é desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao 

longo do processo de formação. A carga horária do estágio curricular supervisionado do 

Curso de Graduação em Nutrição é de 640 horas. Conta com núcleo para apoio 

psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o processo de autoavaliação periódica, 
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conforme preconizado pela Lei nº 10.861/2004, que dispõe acerca do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

n) O PPC corresponde à necessidade social que justifica a existência do curso de Graduação 

em Nutrição - Bacharelado, buscando a formação de profissionais capacitados e atualizados, 

com vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de vida. 

  Este Centro Universitário entende, assim, que o Curso de Nutrição está voltado à 

perspectiva do estudante que almeja um curso atualizado e completo para aprender a 

profissão, para as perspectivas do mercado de trabalho e dos cidadãos, que precisam de um 

profissional competente, responsável, ético e preocupado com os problemas sociais. 

  Assim, o UNIEURO avança no sentido da sua vocação institucional que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho 

em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.  

  Por isso, o Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição, além de refletir as expectativas 

educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), também se retrata na Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001 que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Nutrição. 

  O Curso de Nutrição, dentro de sua concepção, reuni um conjunto de funções 

tradicionais associadas ao progresso e a transmissão do saber: pesquisa e inovação, ensino e 

formação, conhecimento e educação permanente. Essas funções contribuem para o 

desenvolvimento indispensável, depositário, criador e pertinente do processo ensino-

aprendizagem. 

  O curso de Nutrição do UNIEURO promove a educação constante em seus aspectos 

científicos, éticos e culturais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, estimulando o 

conhecimento da realidade social e permitindo o aprendizado vinculado à prestação de 

serviços de saúde, tendo como eixo a humanização do atendimento, a excelência técnica e o 

vínculo com a comunidade. 

 

1.5 Atividades Gerais do Curso 

Nas atividades acadêmicas efetivas, previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

são computadas as atividades de ensino-aprendizagem nas suas diferentes formas e 

orientações, tais comuns: 
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1. aulas teóricas dialogadas e práticas; 

2. atividades em bibliotecas; 

3. trabalhos individuais e em grupo; 

4. atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão, coerentes com o perfil 

do egresso e devidamente regulamentadas pelo Colegiado do Curso; 

5. participação em projetos de iniciação científica/pesquisa e extensão; 

6. estágios curriculares obrigatórios ou não obrigatórios (não curriculares); 

7. monitorias; 

8. atividades culturais, cursos e apresentações;  

9. participação em seminários, palestras, encontros e congressos; 

10. Outras atividades acadêmicas.  

 

As Atividades Complementares constituem-se em componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado. As Atividades Complementares envolvem temas gerais e 

específicos previstos, também, nas unidades curriculares do Curso de Nutrição. 

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório a ser ofertado ao 

longo do curso, possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alarga o seu 

currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização 

profissional específica; sobretudo, nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao 

longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

Nesse sentido, as Atividades Complementares incluem projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, além de disciplinas optativas, disciplinas 

oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 

regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos não estejam 

previstos no currículo do curso, mas nele podem ser aproveitados porque circulam em um 
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mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos 

realizados. 

O instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e 

acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento. O instrumento 

normativo reflete não somente as necessidades acadêmicas previstas em atos regulatórios 

como refletem, sobretudo, o compromisso da IES com uma formação ampla, plural e 

complementar para os seus graduandos. Nele está prevista uma gama de atividades que são 

desenvolvidas pelos alunos no sentido de garantir a eles suportes diversos para a consolidação 

de suas formações epistemológicas, teóricas e práticas, em complementação ao seu cotidiano 

acadêmico, desenvolvido em sala de aula.  

 

2. PERFIL DO EGRESSO  

 

2.1 O perfil do Egresso: Desenvolvimento de Competências 

 Conforme Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001, o perfil do egresso 

em Nutrição deve ser aquele profissional com formação generalista, humanista e crítica. 

Capacitado a atuar, visando à segurança alimentar e a atenção dietética, em todas as áreas do 

conhecimento em que a alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais para a 

promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos 

ou grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em 

princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. 

Apresenta como competências gerais: 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar 

seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se 

encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em 

nível individual como coletivo; 
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 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativa, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos 

e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde 

devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando 

condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os 

profissionais dos serviços, inclusive estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

 

Apresenta como competências e habilidades específicas: 

 

 Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos 

alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética. 

 Contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e 

grupos populacionais. 



40 

 

 Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação. 

 Atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, 

alimentar e sanitária visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e 

nacional. 

 Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária. 

 Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional. 

 Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar, 

supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e 

enfermos. 

 Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a manutenção 

e ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas. 

 Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição considerando a 

influência sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 

utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população. 

 Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 

implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de 

saúde. 

 Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

 Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e 

nutrição. 

 Atuar em marketing em alimentação e nutrição. 

 Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência. 

 Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua utilização 

na alimentação humana. 

 Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição. 

 Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano integrando 

equipes multiprofissionais. 

A partir do desenvolvimento de competências, o egresso do curso poderá atuar em 

qualquer campo do Nutrição, como operador em qualquer área do conhecimento que escolher, 

principalmente nas áreas de maior necessidade de desenvolvimento intelectual e de 
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especificidades regionais, estando apto a desenvolver todos os princípios ali estabelecidos em 

um contexto interdisciplinar do processo ensino-aprendizagem.  

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA                                      

 

3.1 Concepções Curriculares e Pedagógicas 

 

Para o perfil desejado do nutricionista, o Curso de Nutrição do Centro Universitário 

UNIEURO tem uma proposta inovadora. A formação do nutricionista baseia-se 

tradicionalmente em três grandes áreas, sejam elas: Nutrição Clínica; Nutrição em Saúde 

Pública; e Serviços de Alimentação. No entanto, a grade proposta busca ampliar a atuação do 

profissional em cada uma destas áreas, com disciplinas que se baseiam em conteúdo 

científico.  

Assim, busca-se otimizar a atuação do profissional de Nutrição nas três áreas, criando-

se subsídios para que futuramente sejam viáveis ações baseadas em conceitos contemporâneos 

e científicos. O profissional formado deve estar apto a ingressar no mercado para que possa 

atuar como um profissional de ponta. As disciplinas oferecidas contemplam o conteúdo básico 

do curso de nutrição, mas também conteúdos inovadores como nutrição funcional, nutrição 

esportiva, cultura alimentar, dentre outros. 

A grade apresenta um tempo de integralização curricular mínimo de 4 anos e máximo 

de 8 anos e contempla a destinação de parte da carga horária das disciplinas para a realização 

de atividades práticas, como a visita aos ambientes de atuação do profissional, estágios e a 

realização de atividades de pesquisa junto aos professores. A interdisciplinaridade também é 

focada por meio da existência de bibliografias básicas e complementares que se 

complementem, em diferentes disciplinas. Nesse sentido, o trabalho na elaboração das 

ementas e dos objetivos de cada disciplina é extremamente apurado para que se viabilize tal 

intenção.  

Busca-se, dessa forma, oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento de novos 

campos ou temas emergentes da área do curso. Essas atividades concedem flexibilidade 

curricular, proporcionando a oferta de conteúdos variáveis, contemporâneos aos avanços e às 

mudanças da sociedade, da ciência e da tecnologia, em todas as áreas da saúde, mas 

prioritariamente na área de Nutrição. A possibilidade do ingresso do discente em grupos de 

pesquisa do Curso de Nutrição auxiliará na capacitação do alunado para a ampliação de seu 
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conhecimento sobre o conteúdo das disciplinas e do campo de atuação do nutricionista. 

Os conteúdos curriculares levam em consideração a ênfase de uma educação 

multidisciplinar e interdisciplinar com formação humanista, crítica e reflexiva com 

competências específicas e gerais ao mesmo tempo, qualificando o aluno para o exercício nas 

áreas da nutrição, no que se refere à atenção primária à saúde, atendimento individual e para a 

população, produção de alimentos, controle, política de formulação e assistência nutricional, 

não deixando de se preocupar com determinantes sociais, culturais, comportamentais, éticos e 

legais, como suporte da atividade profissional. Além disso, os conteúdos essenciais estão 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrando à realidade epidemiológica e profissional, contemplando dessa maneira as áreas 

conforme se segue: 

Ciências Exatas: abordam todos os conteúdos que explorem métodos físico-químicos, 

químicos, matemáticos e estatísticos como suporte às ciências nutricionais. 

Ciências Biológicas e da Saúde:  incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, 

órgãos, sistemas e aparelhos. 

Ciências Sociais, Humanas e Econômicas: inclui-se a compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, econômicos, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, a 

comunicação nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença. 

Ciências da Alimentação e Nutrição: neste tópico de estudo, incluem-se: 

•compreensão e domínio de nutrição humana, a dietética e de terapia nutricional – capacidade 

de identificar as principais patologias de interesse da nutrição, de realizar avaliação 

nutricional, de indicar a dieta adequada para indivíduos e coletividades, considerando a visão 

ética, psicológica e humanística da relação nutricionista-paciente. 

•conhecimento dos processos fisiológicos e nutricionais dos seres humanos – gestação, 

nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento, atividades físicas e desportivas, 

relacionando o meio econômico, social e ambiental.  

•abordagem da nutrição no processo saúde-doença, considerando a influência sociocultural e 

econômica que determina a disponibilidade, consumo, conservação e utilização biológica dos 

alimentos pelo indivíduo e pela população. 

Ciências dos Alimentos: incluem-se os conteúdos sobre a composição, propriedades e 

transformações dos alimentos, higiene, vigilância sanitária e controle de qualidade dos 

alimentos. 
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3.2 Coordenação do Curso de Nutrição 

 

Conforme está estabelecido no Capítulo V, Seção II, artigo 24, do Estatuto do 

UNIEURO a Coordenadoria de Curso é exercida por professor, designado pelo Reitor, 

atendidas as normas específicas. Na ausência ou impedimentos eventuais relativos a 

compromissos acadêmicos, os Coordenadores de Curso são substituídos por professor 

designado pelo Reitor. 

Compete ao(a) Coordenador(a) de Curso em conjunto com as demais Coordenadorias 

do Curso de Nutrição da IES: 

1. Exercer a supervisão e  r e p r e s en t a ç ão  das atividades de ensino do Curso; 

2. Participar da elaboração e acompanhar as atividades de pesquisa e extensão junto 

às Coordenações competentes; 

3. Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 

4. Integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

5. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

6. Decidir acerca das matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudo, adaptações e dependências de disciplinas e atividades; 

7. Exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

8. Tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência 

ou emergência comprovados; 

9. Designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

10. Acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

11. Zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

12. Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

13. Cumprir e fazer cumprir as normas constantes do Estatuto e do Regimento Geral 

desta IES, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

14. Sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

15. Desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo; 
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16. Delegar competência;  

17. Presidir os trabalhos do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

3.3 Colegiado de Curso 

 

As atribuições do Colegiado de Curso estão definidas no art. 23 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pela portaria MEC nº 996 de 14.04.2004 e DOU nº 72, Seção 1, 

15/4/2004, p.12), conforme: 

O Colegiado de Curso é composto pelo Coordenador de Curso, seu presidente nato, 

por cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhidos por seus pares, e 

por um representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito a recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

• definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua. 

• sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático de 

cada disciplina e atividade. 

• promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração 

superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional. 

• decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos transferidos ou 

portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de 

disciplinas, de acordo com o Estatuto, o Regimento Geral da instituição, Portarias do 

Colegiado de Curso e demais normas aplicáveis.  

• deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão de 

sua área. 

• desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

• promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, professores para 

participarem de cursos de pós-graduação.  

• exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

O Colegiado de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso. 
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3.4 Matriz Curricular do Curso de Nutrição 

 

3.4.1 Disciplina Obrigatória/Optativa 

 

No desenvolvimento curricular prevê-se a integração dos conteúdos teóricos e 

práticos, numa perspectiva interdisciplinar das áreas temáticas de cada semestre, orientadas 

pelo eixos norteadores do currículo que integram as disciplinas que compõem a Matriz 

curricular. 

  CARGA HORÁRIA 
     

Período 
COMPONENTE  
CURRICULAR 

Componente Curricular TCC Práticas 
Integrativas 

Estágio Atividades 
Complementares 

Total 

Teórica Prática Subtotal 

1 

METODOLOGIA 
CIENTIFICA 

40   
     

BIOESTATISTICA 40   
     

PSICOLOGIA GERAL 40   
     

GENETICA E 
EMBRIOLOGIA 

HUMANA 
80   

     

POLITICAS DE SAUDE 40   
     

COMPORTAMENTO E 
SOCIEDADE 

40   
     

DEONTOLOGIA E 
ETICA 

40   
     

2 

ANATOMIA HUMANA 
GERAL 

80   
     

CITOLOGIA 40   
     

NUTRICAO HUMANA I 40   
     

IMUNOLOGIA 40   
     

BIOFISICA 40   
     

MICROBIOLOGIA 40   
     

BIOQUIMICA 40   
     

PARASITOLOGIA 40   
     

HISTOLOGIA 40   
     

3 

EPIDEMIOLOGIA 40        

BROMATOLOGIA 40        

FARMACOLOGIA 40        

NUTRICAO HUMANA II 80        

PATOLOGIA 40        

METABOLISMO E 
NUTRIÇÃO 

80   
     

4 

 

 

 

 

AVALIACAO 
NUTRICIONAL 

80   
     

EDUCACAO 
NUTRICIONAL 

40   
     

TECNICA DIETETICA I 80        

HIGIENE DOS 
ALIMENTOS 

80   
     

CULTURA ALIMENTAR 
E NUTRICAO 

40   
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FUNDAMENTOS DE 
CIENCIAS E 

TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

80   

     

5 

NUTRICAO NO 
ESPORTE 

40   
     

TECNICA DIETETICA II 80        

DIETO E 
FISIOPATOLOGIA E 

DIETOTERAPIA 
80   

     

NUTRICAO NO 
CURSO DA VIDA I 

80   
     

GESTÃO NA 
PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÕES I 

40   
     

FITOTERAPIA 40        

6 

NUTRICAO EM SAUDE 
PUBLICA 

80   
     

NUTRICAO 
FUNCIONAL 

80   
     

NUTRICAO ENTERAL 
E PARENTERAL 

40   
     

FISIOPATOLOGIA E 
DIETOTERAPIA II 

80   
     

GESTÃO NA 
PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÕES II 

80   
     

NUTRICAO NO 
CURSO DA VIDA II 

40   
     

7 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO I 

(PRODUÇÃO) 
   

  

160 

  

ESTAGIO 
SUPERVISIONADO EM 

ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL 

   

  

160 

  

MONOGRAFIA DE 
CURSO I 

   40 

 

 

  

8 

MONOGRAFIA DE 
CURSO II 

   40 

 

 

  

ESTAGIO 
SUPERVISIONADO II 

(CLINICA) 
   

  

160 

  

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO III 

(NSP) 
   

  

160 

  

 

 

3.4.2 Estrutura Curricular do Curso 

 

Perante a estrutura curricular exposta é fundamental destacar que a carga horária total 

do curso (3.200 horas) apresenta como referência horas (relógio) de 50 minutos.  
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3.5 As Diretrizes Curriculares Nacionais: objetivos do curso e perfil do egresso  

 

1. PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL 

 

Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica. Capacitado a atuar, 

visando à segurança alimentar e a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em 

que alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com 

reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. 

Nutricionista com Licenciatura em Nutrição capacitado para atuar na Educação Básica 

e na Educação Profissional em Nutrição. 

 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Competências Gerais: 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar 

seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se 

encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em 

nível individual como coletivo; 

 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 
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verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 

estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativa, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos 

e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde 

devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando 

condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os 

profissionais dos serviços, inclusive estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

 

Competências e habilidades específicas: 

 

 Aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos 

alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética. 

 Contribuir para promover, manter e ou recuperar o estado nutricional de indivíduos e 

grupos populacionais. 

 Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em sua área de atuação. 

 Atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, 

alimentar e sanitária visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e 

nacional. 

 Atuar na formulação e execução de programas de educação nutricional; de vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária. 

 Atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional. 
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 Avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar, 

supervisionar e avaliar dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e 

enfermos. 

 Planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a manutenção 

e ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas. 

 Realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição considerando a 

influência sociocultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 

utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população. 

 Atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 

implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de 

saúde. 

 Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

 Desenvolver atividades de auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e 

nutrição. 

 Atuar em marketing em alimentação e nutrição. 

 Exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência. 

 Desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua utilização 

na alimentação humana. 

 Integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição. 

 Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano integrando 

equipes multiprofissionais. 

 

A formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde, com ênfase 

no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

3. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

TÓPICOS DE ESTUDO DE NUTRIÇÃO 

 Ciências Biológicas e da Saúde – neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos 

(teóricos e práticos) de Morfologia, Fisiologia, Farmacologia, Patologia e Biologia 

Celular e Molecular, Parasitologia, Embriologia, Genética, Bioquímica, Imunologia, 
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Microbiologia, Psicologia, Bioestatística, 

 Epidemiologia e Saúde Coletiva. 

 Ciências Sociais, Humanas e Econômicas – neste tópico de estudo, incluem-se os 

conteúdos de Antropologia, Filosofia, Sociologia, Ética, Metodologia da Pesquisa, 

Comunicação, Marketing e Economia. 

 Ciências da Alimentação e Nutrição - neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos de 

nutrição humana e dietética; gestão de unidades da alimentação e nutrição; técnica 

dietética; patologia de interesse da nutrição; dietoterapia; avaliação nutricional; vigilância 

nutricional, nutrição experimental; educação alimentar e nutrição em saúde coletiva.  

 Ciências dos Alimentos - neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos de 

bromatologia; 

 Tecnologia dos alimentos; microbiologia dos alimentos; higiene, vigilância sanitária e 

controle de qualidade dos alimentos. 

 

4. ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

· Estágio Curricular: 

A formação do graduando deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, 

sob supervisão docente, e contando com a participação de nutricionistas dos locais 

credenciados, em pelo menos três áreas de atuação: 

· Nutrição clínica e atendimento ambulatorial (320 horas); 

· Nutrição social (160 horas); 

· Nutrição em unidades de alimentação e nutrição (160 horas). 

 

· Atividades Complementares: 

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de 

Graduação em Nutrição e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou a distância. 

Podem ser reconhecidos: 

· Monitorias e Estágios; 

· Programas de Iniciação Científica; 

· Programas de Extensão; 

· Estudos Complementares; 

· Cursos realizados em outras áreas afins. 
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5. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Graduação em Nutrição tem um projeto pedagógico, construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor 

como facilitador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico busca a 

formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão/assistência. 

As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico orienta o Currículo do Curso de 

Graduação em Nutrição para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo 

deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento 

e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de 

pluralismo e diversidade cultural. 

A organização do curso de graduação em Nutrição é auxiliada pelo respectivo 

colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de 

créditos ou modular. 

Para conclusão do curso de graduação em Nutrição, o aluno deverá elaborar um 

trabalho sob orientação docente. 

A formação de professores por meio de Licenciatura Plena é facultativo e será 

regulamentado em Pareceres/Resoluções específicos pela Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação. 

 

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares de nutrição deverão ser 

acompanhados e permanentemente avaliados, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 

necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento. 

As avaliações somativa e formativa do aluno deverão basear-se nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares. 

O Curso de Graduação em Nutrição deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação definido pela IES à qual pertence. 
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3.6   Coerência da Proposta Curricular: corpo docente e técnico administrativo  

 

Com a finalidade de promover a interdisciplinaridade, fenômeno indispensável para a 

formação de um profissional diferenciado, o curso possui em sua maioria docentes da área 

do Nutrição, no entanto, também um número considerável de docentes com formação 

científica em outras áreas do conhecimento, constituído de biólogos, farmacêuticos, 

enfermeiros, engenheiros de alimentos e outras áreas afins. 

O curso procura manter um corpo docente formado por uma totalidade de mestres e 

doutores. Com a finalidade de atender às necessidades acadêmicas, o curso incentiva o 

contínuo aprimoramento acadêmico destes profissionais, incentivando-os ao processo 

contínuo de qualificação. 

Para o bom desempenho das atividades acadêmicas, a Instituição oferece um corpo 

técnico-administrativo apropriado, capaz de dar suporte adequado a todas as atividades 

promovidas pelo Curso. 

 

3.7 Flexibilização Curricular: o Núcleo de Atividades Complementares – NAC  

 

O Curso mantém a sua Matriz Curricular integralizada conforme legislação que 

institui e disciplina as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Nutrição 

(CNE/CES RESOLUÇÃO 1.133/2001). 

Outrossim, sempre que se faz necessária, a alteração da estrutura curricular é 

submetida à aprovação do Núcleo Docente Estruturante - NDE, que promove os 

encaminhamentos para aprovação e registro no órgão oficial. 

Para a conclusão do curso, exige-se que o aluno curse todas as disciplinas que 

compreendem a estrutura curricular. Para atender às necessidades de uma formação 

acadêmica diferenciada, o curso adota, como estratégia, a flexibilização curricular por meio 

de atividades complementares, que buscam enriquecer e valorizar as competências e as 

vocações pessoais de cada acadêmico. 

No Curso de Nutrição do Centro Universitário Euro-Americano a organização 

desse processo é desenvolvida pelo Núcleo de Atividades Complementares – NAC. 

Esse núcleo pedagógico propicia que o acadêmico trace sua própria trajetória 

acadêmica, e incorpore outros conhecimentos realizados fora de sala de aula, a título de 

pesquisa de cunho científico e concentração de estudos práticos em determinadas áreas do 

conhecimento, além de incentivar a prática de estudos e atividades independentes, 
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transversais, interdisciplinares e, mormente, capazes de atender às novas demandas sociais. 

 

3.8 Dimensionamento da Carga horária das Unidades de Estudo 

 

O Curso desenvolve suas atividades dentro dos eixos interligados de formação 

fundamental, profissionalizante e prático. Cada eixo é constituído de Disciplinas 

indispensáveis à consecução dos objetivos de todo e qualquer curso de saúde devidamente 

disciplinado pela Resolução CNE/CES nº 1.133/2001. 

O desenvolvimento do Curso ocorre com o necessário cumprimento da carga horária 

que compreende todas as atividades acadêmicas curriculares. A maior parte desta carga 

horária é disponibilizada para o cumprimento do conteúdo das disciplinas que formam os 

eixos fundamental e profissionalizante, posto que as atividades propostas por suas ementas 

não se limitam à prática do ensino, mas integram as práticas investigativas e de extensão 

compatíveis à fundamentação de conhecimentos empregada pelas disciplinas propedêuticas. 

Na alocação da carga horária, as Disciplinas são divididas em unidades de estudos, 

que recebem maior ou menor carga horária, de acordo com a dimensão dos seus conteúdos. 

As unidades de ensino encontram-se interligadas e são desenvolvidas dentro de um 

processo lógico e coerente de estudo, proporcionando ao aluno um embasamento de 

conteúdos que se solidificam e servem de elementos aos novos conhecimentos, sustentáculo 

para o seu bom aproveitamento e êxito futuro.  

Para dar efetividade a este processo de articulação de conteúdo, os docentes que 

ministram aulas nas mesmas disciplinas, mas em unidades distintas, promovem reuniões 

periódicas, cujo objetivo é o de delimitar a interdisciplinaridade dos conteúdos a serem 

ministrados, o que se promove através da composição dos núcleos disciplinares (eixos 

temáticos). 

 

3.9 Ementas1 e Programas das unidades de estudo 

 

Como um curso atento às mudanças socioculturais e evolução de recursos para a 

análise crítica de seu papel na sociedade, o curso de Nutrição estimula e orienta a todos os 

professores/coordenadores para que sejam avaliadas continuamente as possibilidades de 

atualização do direcionamento das disciplinas, bem como de suas respectivas bibliografias.  

                                                 
1 A relação das ementas das disciplinas e suas respectivas bibliografias básicas e complementares segue como 

Apêndice A ao final deste documento. 
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A análise de uma eventual alteração das ementas e, respectivamente, das bibliografias 

que as complementam, é realizada periodicamente nas reuniões trimestrais com o Núcleo 

Docente Estruturante. É sugerido aos docentes, durante as reuniões de Colegiado de Curso 

(reuniões pedagógicas) que formem grupos de discussão a fim de balizarem os programas 

de ensino referentes a cada disciplina, e caso for, que apresentem novas listas bibliográficas à 

Coordenação do Curso de Nutrição. 

Nada obsta, porém, que no decorrer do semestre o Coordenador tome a iniciativa de 

apresentar ao Colegiado do Curso as necessidades de atualização das ementas e/ou das 

bibliografias. 

Para atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 

10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004), o curso de Nutrição adequou 

as ementas de disciplinas à abordagem de conteúdos curriculares relacionados ao tema e 

direcionamento disposto pelas diretrizes. Nesse contexto, para exemplificação, aparecem 

ajustadas a esse requisito legal, as seguintes disciplinas: “Deontologia e Ética” e “Cultura 

alimentar e Nutrição”. 

O curso também atende às disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

n. 4.281 de 25 de junho de 2002, agregando as políticas de educação ambiental às disciplinas 

do curso de modo transversal, contínuo e permanente. 

 

3.10 Metodologia de Ensino do Curso 

A metodologia do curso de Nutrição está pautada também na efetividade no plano 

pedagógico ao que foi definido pelos eixos da Resolução CNE/CES 1.133/2001: 

Fundamental, Profissional e Prático.  

No caso da relação do eixo Fundamental com os demais, percebe-se que o processo de 

ensino e aprendizagem começa com a assimilação e discussão de conceitos e fundamentos 

apresentados nas disciplinas iniciais. Através do contato com essas disciplinas, os alunos 

analisam como a Nutrição pode se utilizar de conhecimentos básicos de outras áreas para 

formarem suas próprias reflexões, arroladas na especificidade da área da saúde. 

Agora, nas disciplinas profissionalizantes, os discentes são orientados a justamente 

aprofundarem as relações desses conhecimentos com a área de atuação e reflexão da Nutrição.  

Nas fases finais do curso, os discentes devem pensar em estratégicas de implantação 

desses conhecimentos com suas reflexões, sobretudo, partindo para a experimentação prática 

do que foi aprendido durante o curso.  
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4. AVALIAÇÃO 

 

4.1 A Avaliação no Processo de Ensino-Aprendizagem desenvolvido nos Componentes 

Curriculares 

 

A avaliação exerce adequadamente o seu papel na medida em que ela está inserida na 

concepção de educação que adotamos e articulada com a análise da efetividade do processo 

ensino e aprendizagem. 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar sua 

reflexão no sentido de decidir acerca das alternativas e estratégias que são selecionadas para a 

resolução desses problemas. A avaliação é o momento que o docente utiliza para avaliar o 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. 

A avaliação integra o processo de ensino e aprendizagem como um todo articulado em 

determinados critérios e instrumentos: frequência e o aproveitamento do aluno nas seguintes 

atividades: pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e 

orais, estágios, atividades práticas e monografias.  

Nesse sentido, o Curso de Nutrição obedece a uma sistemática de avaliação criteriosa, 

por meio do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos docentes, 

utilizando, portanto, como instrumentos de registro de dados, os planos de ensino e diários de 

classe. 

Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de 

avaliação e bibliografia da disciplina a ser ministrada. 

Em cada período letivo há, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

I – Prova Parcial 1 (PP-1), relativa ao conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

II – Prova Parcial 2 (PP-2), relativa ao conteúdo ministrado no semestre letivo; 

III – Prova Substitutiva (PS), abrangendo todas as unidades temáticas ministradas na 

Disciplina durante o semestre letivo. 

O resultado de cada avaliação é expresso em notas de zero a dez, em número inteiro 

ou em número inteiro mais cinco décimos. 

A nota final do aluno, em cada componente curricular, será o resultado da 

média aritmética simples das provas parciais (PP-1 e PP-2), sendo facultada a 

substituição da menor nota parcial pelo resultado da Prova Substitutiva. 
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Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas, por 

competências em cada Componente Curricular e em cada período letivo, constituem-se 

temáticas do Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre. 

Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo que, na 

modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para avaliação individual, 

não podendo ser superior a 30% do total da nota a cada bimestre. 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares2 ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

 

4.2 Sistema de Avaliação do Curso 

 

O sistema de autoavaliação do curso envolve análise docente e discente, do 

Coordenador e dos serviços e atendimentos. A metodologia utilizada envolve a aplicação 

semestral de entrevistas semiestruturadas e questionários, a realização periódica de reuniões 

com os docentes e com os discentes.  

A sistemática é constituída por três perspectivas distintas, abaixo mencionadas, cujo 

ajuizamento procede da utilização de formulários eletrônicos adaptados a cada dimensão a ser 

avaliada: 

 1) Avaliação docente pelo aluno, nos indicadores: a) processo ensino-aprendizagem, b) 

procedimentos de avaliação, c) organização do trabalho, d) relacionamento com os alunos, e) 

pontualidade e assiduidade.  

2) Avaliação pelo Coordenador do Curso nos aspectos: a) planejamento e processo de 

ensino, b) procedimento de avaliação, c) organização do trabalho no exercício de sua função, 

e d) relacionamento com alunos, colegas e coordenador do curso.  

3) Avaliação pelo próprio docente, isto é, o professor procede à sua autoavaliação referente 

aos mesmos indicadores da avaliação docente pelo Coordenador do Curso. Outra sistemática 

de avaliação docente praticada configura-se nas reuniões bimestrais com representantes 

de turmas do curso, conduzidas pelo Presidente da Comissão Própria de Avaliação, 

juntamente com o Coordenador do Curso. 

                                                 
2 Todos os elementos citados (estágio supervisionado, atividades complementares e trabalho de conclusão de 

curso) aparecem com seus respectivos regulamentos ao final deste PPC, especificados como apêndices.  
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Nessas reuniões, os aspectos avaliados transcendem aos indicadores didático-

pedagógicos, e implicam melhorias das condições internas de oferta do ensino. As disfunções, 

apontadas pelos segmentos envolvidos na avaliação docente, são encaminhadas aos setores 

responsáveis, cujas soluções são evidenciadas até o término do semestre letivo, senão de 

imediato. Os relatórios das planilhas individuais de avaliação docente são entregues ao 

Coordenador do Curso para ciência e providências cabíveis, visando à promoção da 

efetividade docente, bem como, deles são abstraídos subsídios para relatório geral da 

avaliação institucional e temáticas para a Semana Pedagógica. 

Além de avaliações docentes existem também avaliações para os coordenadores dos 

cursos, estágios, bem como para a infraestrutura da Instituição como salas de aulas, 

laboratórios, biblioteca, lanchonete, copiadora entre outras. A cada semestre os questionários 

são reformulados de acordo com sugestões da comunidade acadêmica. 

Com o intuito de averiguar a qualidade do ensino ofertado para a melhoria da 

efetividade acadêmica e social, frente aos compromissos e responsabilidades sociais 

institucionais, o Curso de Nutrição é avaliado, sistematicamente, por meio das seguintes 

estratégias: 

I. autoavaliação dos cursos;  

II. avaliação quantitativa 

III. avaliação qualitativa. 

A autoavaliação dos cursos constitui-se em um mecanismo auto-reflexivo das 

políticas e ações implementadas no curso, em consonância com as diretrizes instituídas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, visando à identificação 

dos pontos fortes e fracos do curso, para o autoconhecimento das fortalezas e tomada de 

decisão das estratégias para a correção das debilidades. 

As categorias de indicadores dessa autoavaliação do curso constituem-se dos 

seguintes itens: 

a) Organização didático-pedagógica – atuação, formação, experiência do 

Coordenador do Curso; composição e funcionamento do colegiado de curso; articulação entre 

PPC e PDI; performance do currículo e flexibilização; procedimentos de avaliação; adequação 

e abrangência das atividades acadêmicas para a formação do aluno; planejamento e 

implementação das atividades complementares; desempenho dos alunos no ENADE. 

b) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo – formação, 

atuação nas atividades acadêmicas, experiência acadêmica e profissional e capacidade 

produtiva científica dos docentes. 
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c) Instalações físicas – adequação do acervo bibliográfico à proposta do curso; nível 

de adequação dos ambientes de aprendizagens e qualidade dos equipamentos disponibilizados 

para a formação geral básica e profissional. 

A responsabilidade quanto à orientação e acompanhamento do processo de 

autoavaliação do curso é da Comissão Própria de Avaliação - CPA, que por sua vez, após 

recebimento do relatório, dará encaminhamentos às instâncias de decisão para revisão e 

aperfeiçoamento das políticas e ações institucionais. A periodicidade de realização dessa 

estratégia é cíclica e condicionada ao período de solicitação de reconhecimento e renovação 

de reconhecimento do curso. 

A avaliação quantitativa, com periodicidade semestral, visará a mensurar, por meio de 

instrumentos próprios, o nível da qualidade dos serviços educacionais, a serem 

disponibilizados aos alunos e professores. 

Os itens a serem verificados nessa forma avaliativa, nos respectivos indicadores, serão: 

a) Aspectos institucionais: adequação do acervo bibliográfico para o 

desenvolvimento dos estudos individuais e em grupo; infraestrutura da sala de aula e 

laboratórios para a formação geral e prática profissional, qualidade dos serviços dos setores 

institucionais de apoio ao ensino e da Ouvidoria, desenvolvimento de ações de interação 

social, de promoção à cidadania e de política de inclusão social, e limpeza e manutenção dos 

espaços físicos; 

b)  Atuação docente: eficácia docente na condução da disciplina, relacionamento 

com o aluno, motivação à capacitação dos alunos, comprometimento como educador; 

c) Autoavaliação do aluno e do professor: motivação para estudos/realização do 

trabalho docente, tempo dedicado para estudos na disciplina/planejamento das aulas, 

aproveitamento do tempo das aulas/assiduidade. 

A avaliação qualitativa é caracterizada pela busca de informações em um grupo 

focado – representantes de turmas – do curso, a ser realizada semestralmente, e visa, 

essencialmente, a investigar as disfunções de caráter pedagógico e administrativo, bem 

como conscientizar o papel do aluno e professor nesse processo de avaliação. 

A Coordenadoria do Curso de Nutrição está constantemente atenta ao nível de 

adequação das condições de ensino a ser oferecido aos estudantes, em especial as relativas ao 

perfil do corpo docente, às instalações físicas afetas ao curso e à organização didático-

pedagógica assessorada diretamente pelo Núcleo Docente Estruturante. Também participa 

ativamente dos procedimentos e instrumentais diversificados, demandadas pela Comissão 

Própria de Avaliação, especialmente àqueles inerentes às etapas obrigatórias, antecedentes 
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demandadas pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira –, por ocasião da visita da comissão de especialistas de avaliação externa no 

UNIEURO, bem como das obrigações institucionais estabelecidas para o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO CURSO 

 

5.1 Articulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) 

 

Deve-se levar em conta, aqui, o Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001, 

por meio do qual se tem a organização do Curso de Graduação de Nutrição, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que se expressam através do seu projeto pedagógico, 

abrangendo o perfil do formando, suas competências, os conteúdos curriculares, o estágio 

curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 

trabalho de conclusão de curso como componente curricular obrigatório, o regime 

acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto pedagógico. 

Nessa linha de raciocínio, o Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição se adequa ao 

Projeto Pedagógico Institucional porque, afora a clara concepção do Curso de Nutrição, com 

suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrange, além de outros, os 

elementos estruturais enunciados no Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001, 

contemplando, ao longo de suas partes constitutivas, a concepção e objetivos gerais do curso, 

também as condições objetivas de oferta e a vocação do curso, as cargas horárias das 

atividades didáticas e da integralização do curso, as formas de realização da 

interdisciplinaridade, os modos de integração entre teoria e prática, as formas de avaliação do 

ensino e da aprendizagem, o incentivo à pesquisa e à extensão, a concepção e composição das 

atividades de estágio curricular supervisionado, assim como o ambulatório de atendimento 

nutricional, sem deixar de mencionar a concepção e composição das atividades 

complementares e a inclusão obrigatória do Trabalho de Conclusão de Curso, mediante 

elaboração de uma monografia e consequente apresentação perante banca examinadora. 

Acima de tudo, o Curso de Graduação em Nutrição, assegura ao perfil do 

graduando, como requer a Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001, uma sólida 
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formação geral humanística e axiológica, a capacidade de análise, , adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão 

crítica que fomente a capacidade,  a  aptidão  para  a aprendizagem  autônoma  e  dinâmica,  

indispensável  ao  exercício  da  ciência  do Nutrição, da prestação da justiça e do 

desenvolvimento da cidadania. 

 

5.2 Políticas Institucionais de Ensino 

 

Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores do UNIEURO, a 

política institucional deste Centro Universitário encontra-se de acordo com o estabelecido no 

Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Projeto 

Pedagógico de Curso que se tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o centro do 

processo da relação institucional ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação 

profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e 

contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão.  

As políticas de ensino estão voltadas ainda para um eixo que se preocupa com a 

disponibilização dos mais modernos instrumentos de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

de instrumentos virtuais de aproximação professor/aluno, por meio do qual são 

disponibilizados planos de cursos, material de apoio ao aluno, exercícios, atividades 

extraclasse, dentre outros. 

Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos programas 

de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem metodológica e 

pedagógica são objeto de atenção permanente. 

Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades 

em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo pela formação crítica que se pretende 

esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

 

5.2.1 Ensino de Graduação 

 

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade social, de 
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forma participativa e mútua.  

O Curso de Graduação em Nutrição, particularmente, possibilita a formação 

profissional do aluno, atendendo as competências previstas nas respectivas Diretrizes 

Curriculares. 

As reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos cursos procuram 

sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Projeto Pedagógico 

Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, no caso da Nutrição, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Nutrição. 

Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses 

coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o entendimento do 

processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e interativo, o respeito às 

individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da figura do professor como 

basilar na aplicação das novas tecnologias. 

O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de incentivar a 

formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação permanente capaz de 

superar dicotomias entre ensino e pesquisa.  

 

5.2.2 Ensino de Pós-Graduação 

 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno 

ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma 

determinada atividade profissional. 

No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos programas de 

pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de 

problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter 

habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

 Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

 Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 
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visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do País; 

 Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 

 Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, visando à formação cultural e profissional; 

  Promover pela excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que 

atuam nesse nível de ensino; 

 Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento 

da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

 Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 

 

5.3 Políticas Institucionais de Pesquisa 

 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada no 

Curso de Nutrição e nos demais cursos da IES, encontra-se em consonância com o 

preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação científica 

têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de ampliar e renovar 

o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

Segundo a política institucional para a pesquisa, estão previstas as atividades de 

pesquisa básica e de pesquisa aplicada, que se encontram em fase de efetiva implantação de 

forma a conciliar a Graduação e a Pós-Graduação no desenvolvimento e fomento à pesquisa. 

A orientação a respeito do processo de investigação valoriza questões metodológicas; 

pesquisa de campo; sistematização de dados; reconhecimento dos contextos sociais; 

delimitação de espaço e temporalidade; ampliação de conhecimentos; continuidade nas 

pesquisas; aperfeiçoamento constante do ensino/aprendizagem e da pesquisa. 

As diretrizes gerais da política institucional de pesquisa são traçadas pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU). Alguns dos princípios norteadores dessa política adotada no 
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UNIEURO podem ser assim explicitados: 

a) pesquisa como atividade básica indissociável do ensino e seus resultados como 

estímulo à extensão; 

b) pesquisa formulada a partir da realidade de cada área, de acordo com a filosofia dos 

respectivos cursos e visando à inserção sócio-político-econômica e cultural na sociedade 

regional e nacional; 

c) interdependência entre as diferentes áreas de conhecimento, multidisciplinariedade; 

d) pesquisa como fator de articulação entre os cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão entre os cursos de pós-graduação e os diferentes níveis de ensino. 

As linhas de pesquisa institucional, de acordo com as Políticas Institucionais de 

Pesquisa, devem levar em conta os pontos: 

1.  A estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente 

competitivo do ensino superior em Brasília; 

2.  A necessária ênfase, a partir do planejamento estratégico, a alguns conteúdos e/ou 

metodologias; 

3.  A disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para implementar projetos 

de pesquisa; 

 

5.4 Políticas Institucionais de Extensão 

 

A política institucional de extensão adotada pelo UNIEURO, conforme preconiza o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constitui-se instrumento de complementação 

da formação dos estudantes, para o enriquecimento constante do trabalho em sala de aula e em 

transferência de conhecimento gerado pelas pesquisas acadêmicas, básicas ou aplicadas. 

As atividades de extensão são desenvolvidas de múltiplas formas, especialmente com 

ação cultural e incentivo à educação continuada, mecanismo de esclarecimento da opinião 

pública, prestação de serviços, agente do desenvolvimento comunitário e de combate à 

pobreza e à exclusão social, ações comunitárias, palestras à comunidade, entre outras. 

Neste diapasão, e refletindo a filosofia institucional, desde a sua criação, o UNIEURO, 

no espírito do disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, tem como 

linhas norteadoras o atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições 

públicas ou particulares; a participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

os estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional a promoção de 

atividades artísticas, culturais e desportivas; a publicação de trabalhos de interesse cultural ou 
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científico; a divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; o estímulo à criação literária, 

artística e científica e à especulação filosófica; os cursos abertos às comunidades social e 

acadêmica; a articulação e a integração com os projetos de pesquisa; os cursos e programas 

de graduação e pós-graduação; e o envolvimento dos alunos dos cursos superiores, sob a 

supervisão ou coordenação docente. 

Os programas de extensão estão voltados para os seguintes focos: 

(1) Programa de Extensão UNIEURO - ACADEMIA: projetos vinculados a 

atividades desenvolvidas que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os 

resultados das pesquisas científicas desenvolvidas pelos docentes e discentes da 

Instituição e de outras Instituições; 

(2) Programa de Extensão UNIEURO - COMUNIDADE: projetos e atividades, 

gratuitos ou não, que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os 

resultados das pesquisas aplicadas, as técnicas, os procedimentos, as inovações 

tecnológicas e outras promoções.  

(3) Programa de Extensão UNIEURO - SOLIDÁRIO: projetos e atividades de 

cunho social gratuito que objetivem intervir socialmente como, por exemplo, as 

pesquisas-ação. Essas atividades buscam a melhoria da qualidade de vida de 

grupos populacionais socialmente excluídos; 

(4) Programa de Extensão UNIEURO - INTERINSTITUCIONAL: projetos e 

atividades que objetivem integrar o UNIEURO com instituições nacionais, 

estrangeiras, públicas (federais, estaduais, municipais) e particulares. Projetos que 

viabilizem a realização de convênios, de parcerias, enfim, projetos que promovam 

os intercâmbios científicos, culturais e tecnológicos. 

 

Objetivos constantes dos programas de Política Institucional de Extensão: 

 Estimular o conhecimento de problemas da atualidade, em particular os nacionais e 

regionais; 

 Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade;  

 Promover a extensão aberta à participação da população, com vista: à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 
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5.5 Políticas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Curso de Nutrição do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO visa a 

oportunizar ao graduando uma sólida formação geral e humanística, com a capacidade de 

análise e articulação de conceitos  e  argumentos,  de  interpretação  e  valorização  dos 

fenômenos sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de 

trabalho em equipe, favorecendo a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além 

da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em uma atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento acerca de um objeto de estudo ou problemas relacionados 

com o Curso de Nutrição e tem como objetivo despertar e estimular a pesquisa científica de 

forma contínua, sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso, construir 

conhecimentos através da pesquisa, promovendo a geração de soluções, produtos ou serviços  

relacionados à prática profissional do acadêmico, além de estimular a habilitação dos 

futuros profissionais a desenvolver projetos de pesquisa com competência científica e técnica. 

O TCC tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento da capacidade 

científica constituindo-se em uma etapa fundamental do processo de ensino-aprendizagem, na 

medida em que oportuniza o acadêmico a aprofundar os conhecimentos na área de formação, 

favorece seu posicionamento crítico como profissional, a partir da compreensão clara do seu 

papel no contexto sócio-político-econômico, cria oportunidade para que o discente possa 

diagnosticar descompassos e propor alternativas na área da saúde e atue no processo efetivo 

de formação do conhecimento. 

Nesse contexto, o Trabalho de Conclusão de Curso figura como requisito 

indispensável à conclusão do Curso de Nutrição e sua elaboração deve observar as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC para o Curso de Nutrição 

por meio da Resolução CNE/CES Nº 5, de 7 de novembro de 2001. 

As atividades de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso são realizadas junto à 

Coordenadoria do Curso de Nutrição, e será desenvolvida por meio de orientação e 

acompanhamento docente, conforme normas do Regulamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (Apêndice D). 

A Coordenação do Curso de Nutrição define as diretrizes do TCC, a grade horária dos 

professores/orientadores, levando em consideração a política educacional da IES, em 

particular do Curso de Nutrição, bem como a definição prévia, no início de cada semestre 

letivo, das datas de inscrição, período de orientação e depósito do TCC segundo calendário 
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próprio respeitando-se o calendário acadêmico da IES. 

De acordo com o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso ficou estabelecido 

que o TCC, para efeito de avaliação do aluno, é do tipo artigo científico, com a sua defesa 

perante banca examinadora. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido 

individualmente e deverá ser apresentado segundo as regras formais da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a diretriz constante nos manuais de TCC e demais 

critérios formais exigidos pela Coordenadoria por meio do regulamento do TCC. 

 

5.6 Políticas de Estágio Supervisionado  

 

A política de estágio que o aluno do Curso de Nutrição deve executar é obrigatória e 

integrante do currículo pleno do Curso de Nutrição por força da Resolução CNE/CES Nº 5, de 

7 de novembro de 2001 do Conselho Nacional de Educação. 

As práticas profissionais, em condições reais de trabalho e sem vínculo empregatício, 

são atividades curriculares, desenvolvidas pelos alunos sob a forma de estágio, com 

supervisão, acompanhamento e avaliação de professores designados pelo Coordenador de 

Curso. 

Os estágios podem ser: 

• Curriculares, quando integrantes das diretrizes curriculares dos cursos, como 

disciplinas regulares e obrigatórias, podendo ser desenvolvidos sob a forma de prática pré-

profissional, integralizando sua carga horária a duração dos cursos. 

• Extracurriculares, quando as atividades complementares podem contribuir para 

o enriquecimento da formação do aluno. 

Os estágios, em qualquer caso, são supervisionados, acompanhados e avaliados por 

preceptores, sob a coordenação dos cursos. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, são desenvolvidas, 

preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os direitos dos alunos 

quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos e finalidades. 

A programação do estágio é ajustada aos objetivos específicos do Curso de Nutrição 

do Centro Universitário UNIEURO, e durante o processo é observada a execução dos 

procedimentos, bem como o acompanhamento de suas ações para fins de avaliação de 

desempenho do aluno, pelos professores das Disciplinas de estágio. 

Dada a natureza do Curso, a carga horária do estágio é cumprida em situações reais de 
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vida e de trabalho obedecendo alguns aspectos como pontualidade e assiduidade, iniciativa e 

criatividade no desenvolvimento das atividades do estágio, capacidade de auto-avaliação e 

disposição para mudanças, postura ética e profissional. 

A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo e cumulativo do desempenho do 

aluno em que são atribuídas menções de 0 (zero) a 10 (dez) onde cada grupo de no máximo 10 

alunos será orientado por um professor, subordinado ao coordenador de estágio. Será 

considerado como aprovado (a) o aluno (a) que obtiver média igual ou superior a 6 (seis). 

A frequência mínima obrigatória é  de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 

horas definidas no estágio supervisionado.  

O estágio corresponde a 20% da carga horária total do curso e haverá em cada campo 

de estágio um preceptor para cada grupo de 5 (cinco) alunos no máximo. Para coordenar o 

trabalho dos preceptores há um supervisor de estágio contratado e que apresenta as seguintes 

funções: 

• Responsabilizar-se pelo planejamento, controle e avaliação dos Estágios; 

• Responsabilizar-se pelo feedback sobre as disciplinas de conhecimento, 

referidas nas atividades práticas de Estágios, à respectiva Coordenadora do Curso. 

• Favorecer o feedback aos supervisores de Estágios em relação aos respectivos 

grupos de alunos e supervisores acadêmico. 

• Assegurar-se em conjunto com supervisor de estágio, das condições referidas 

(matrícula, frequência, pré-requisitos) dos alunos para o cumprimento dos Estágios 

Curriculares. 

• Elaborar a organização sequencial dos estágios e o cronograma de atividades e 

divulgá-lo. 

• Orientar o Corpo Docente e Discente sobre o planejamento e a estruturação dos 

estágios. 

• Elaborar e enviar às Instituições conveniadas o cronograma de atividades, 

carga horária total, relação de estagiários e horários. 

• Promover reuniões de planejamento e avaliação. 

• Informar ao Coordenador do Curso a programação semestral dos estágios, bem 

como a carga horária desenvolvida pelos supervisores acadêmicos. 

• Acompanhar a pontualidade e assiduidade, bem como do preenchimento dos 

diários de classe e atas finais, por parte dos supervisores locais. 

• Realizar visitas periódicas nos locais de Estágios, com o intuito de avaliar e 

registrar as atividades, problemas e necessidades. 
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São obrigações do Preceptor do estágio: 

Cabe ao supervisor e acadêmico: 

• Executar o plano de ensino do estágio. 

• Supervisão local dos alunos 

• Estar devidamente uniformizado segundo padrões estabelecidos e com o crachá 

de professor, com identificação da UNIEURO. 

• Realizar o feedback das atividades e/ou procedimentos desenvolvidos pelos 

dois juntos com clientes. 

• Analisar as atividades desenvolvidas, pelos alunos, de forma contínua, 

orientando-os quando necessário e exigindo as habilidades requeridas para a prática do estágio 

supervisionado. 

• Controlar e registrar a frequência (assiduidade/praticidade) dos alunos nas 

atividades de estágio. 

• Cumprir rigorosamente o cronograma apresentado pela coordenação de 

Estágio; 

• Comunicar quaisquer alterações na condição dos alunos estagiários ao 

Coordenador de Estágio. 

• Realizar a avaliação final dos alunos estagiários e das atividades desenvolvidas. 

• Comparecer às reuniões convocadas a respeito de estágios supervisionados. 

• Preencher atas e diários de classe dos estágios supervisionados. 

• Incentivar o bom desempenho dos acadêmicos, bem como contribuir para sua 

melhor qualificação e utilização de acordo com os objetivos propostos. 

• Colaborar para manter um ambiente agradável e ético, com equipes 

multiprofissionais e demais funcionários dos locais de estágios de cada Instituição. 

• Conscientizar os acadêmicos quanto à prevenção de acidentes. 

• Zelar e colaborar pela manutenção e aperfeiçoamento do campo de estágio. 

A supervisão de um estágio poderá ser efetuada por um ou mais docente, supervisor da 

UNIEURO, mas a dinâmica da operacionalização, atividades e avaliação devem ser 

integradas. 

Órgãos Conveniados: APAE, AGU, SESC, FEPESC, Royal Tulip, SENAC, 
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O Estágio Supervisionado em Nutrição do UNIEURO possui carga horária total de 

640 (seiscentos e quarenta) horas, sendo parte da grade curricular do Curso a partir do 7º 

semestre letivo e divido em estágio em UAN, Estágio em Clínica, Estágio em Ambulatório e 

Estágio em Saúde Pública , assim distribuídas: 

SEMESTRE ESTÁGIO CARGA HORÁRIA 

 

7º Semestre 

Estágio Supervisionado em UAN 160 horas 

Estágio Supervisionado em Ambulatório 160 horas 

 

8º Semestre 

Estágio Supervisionado Nutrição Social 160 horas 

Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica 160 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO 640 horas 

 

O Plano de Ensino do Estágio com maiores detalhamentos encontra-se nos 

Apêndices deste documento. 

 

5.7 Políticas de Atividades Complementares e de Extensão 

 

As Atividades Complementares e de Extensão são práticas acadêmicas obrigatórias 

para todos os alunos do Curso de Nutrição. 

A realização dessas atividades, a par de constituir requisito essencial à conclusão 

do Curso de Nutrição, visa ao atendimento das seguintes finalidades: 

 Fortalecer e ampliar a articulação entre teoria e prática por meio de 

atividades, individuais e coletivas, de ensino e extensão, permitindo a 

transversalidade do currículo; 

 Incentivar o desenvolvimento da autonomia do aluno na busca do saber dentro 

e fora da sala de aula; 

 Permitir a flexibilização do currículo pleno do Curso de Graduação em 

Nutrição, de forma a possibilitar a descoberta de aptidões e o 

aprofundamento de conteúdos temáticos de interesse do graduando; 

 Estimular a reflexão crítica e a prática de estudos independentes, visando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

 Incentivar o engajamento do aluno em atividades e experiências dentro e fora 

do ambiente acadêmico; 

 Favorecer o relacionamento e a convivência entre os diversos grupos sociais 

inseridos no contexto da instituição de ensino. 
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Além do enriquecimento interdisciplinar voltado ao aperfeiçoamento do futuro 

profissional, a participação do aluno na realização dessas atividades constitui o marco 

inicial de uma formação ética e humanística direcionada ao retorno social esperado da 

formação em Nutrição. 

Instituídas pela Portaria CNE/CES nº 1.133/2001, que trata das diretrizes dos Cursos 

de Graduação em Nutrição, caracterizam-se pela sua natureza extracurricular e compreendem 

as mais diversas modalidades consideradas relevantes para a formação acadêmica e 

profissional do graduando. 

As Atividades Complementares estão previstas em regulamento próprio (Apêndice B), 

diversificando as atividades de ensino e extensão. O regulamento menciona a forma, o 

conteúdo e o processo para validação das atividades complementares. Tais atividades 

representam um complemento dinâmico ao ensino ministrado em sala de aula. Algumas 

atividades são oferecidas pela IES e o aluno poderá também realizar atividades oferecidas fora 

da IES, em outras entidades ou instituições de ensino. 

Todo aluno deverá cumprir no mínimo um total de 160 horas complementares, como 

requisito essencial para colação de grau, sendo que estas horas não podem ser cumpridas 

em uma única modalidade, mas deverão ser divididos em pesquisa, extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, iniciação científica, estágios extracurriculares e 

disciplinas não previstas no currículo pleno, observados os limites máximo de 90 horas em 

cada grupo de atividade previstas, conforme regulamento próprio. 

As Atividades Complementares serão desenvolvidas em grupos fundamentais, a que 

correspondem as seguintes modalidades e pontuações correspondentes à carga horária 

cumprida, conforme disposto no Regulamento de Atividades Complementares. 

Quadro 5 - Grupos de Atividades complementares 

Parágrafo do 

Artigo 11º do 

Regulamento 

Atividade Documentação 

1 Apresentação de trabalho/ anais 

- Pôster ou apresentação oral sem 

publicação - certificado 

-Pôster ou apresentação oral com 

publicação – certificado e ublicação do 

resumo em anais 

2 Publicação de Artigo Artigo ou carta de aceite 
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3 Autoria ou Co-autoria de capítulo de livro 
Ficha catalográfica, sumário e página 

inicial do capítulo 

4 

Participação, como membro efetivo, em 

eventos científicos: seminário, jornada, 

encontro, fórum, congresso, apresentação e/ou 

defesa pública de trabalho de conclusão de 

curso, monografia, dissertação e tese 

Certificado(deve conter o número de 

horas ou o programa completo com 

horários) 

5 Participação em Cursos 

Certificado(deve conter o número de 

horas ou o programa completo com 

horários) 

6 Monitoria 
Atestado fornecido pela Unidade 

Acadêmica 

7 Estágio não obrigatório 

Contrato e certificado / atestado com 

descrição das atividades 

desenvolvidas, número de horas ou 

período e horário.  

8 Ministrar curso de extensão 

Certificado(deve conter o número de 

horas ou o programa completo com 

horários) 

9 
Participação em atividades de extensão / ação 

comunitária 

Certificado(deve conter o número de 

horas ou o programa completo com 

horários de participação) 

10 Participação em pesquisa 

Certificado / atestado com resumo da 

pesquisa realizada, descrição das 

atividades realizadas, período de 

realização, com horas ou horário de 

atividade. 

11 Participação em comissões e colegiados 

Certificado / atestado(deve conter o 

número de horas ou o período de 

atividades e horários) 

12 Outra 

Documentação disponível(deve conter 

o número de horas ou o programa 

completo com horários) 

 

As horas de atividades complementares são concedidas mediante a apresentação de 

relatório. 

 

5.8 Núcleo de Apoio aos Docentes e Discentes (NADD) 

 

O NADD é um órgão de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica e apresenta os seguintes 

objetivos: 

 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional. 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos. 
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 Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas. 

 

O Núcleo é constituído por um coordenador, designado pelo Reitor. Por meio do 

NADD, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa sistemático, para 

atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do 

corpo discente de todos os seus cursos de graduação.  

Há o acompanhamento psicopedagógico aos alunos e subsídios para melhoria do 

desempenho de alunos que apresentem dificuldades. O Núcleo contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, 

promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes. 

O NADD possui ainda trabalhos para atender os discentes com necessidades especiais 

(deficiências). 

 

5.8.1 Atividades de Nivelamento 

 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes no Curso de 

Nutrição, o UNIEURO oferece, ainda, aos seus alunos, os cursos de nivelamento. Frente a 

importância do uso correto da língua portuguesa, são ministrados cursos de gramática, 

redação e matemática.  

Esses cursos visam a atender às dificuldades básicas dos alunos que não consigam 

acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo os 

alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que necessitam de 

reforço das bases de ensino médio. Os cursos têm uma carga horária de 40 horas. As aulas são 

realizadas aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos. 

 

5.8.2 Atividades extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadoria do Curso, pelos 

professores, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo 

Apoio Psicopedagógico ao Discente. 
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5.9  Organização Estudantil 

 

O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na 

forma da Lei. 

Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com Nutrição à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a 

acumulação de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil 

poderá ser feita por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de classes, 

nos termos das normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico. 

 

5.10 Acompanhamento de Egressos 

 

O UNIEURO está implantando Programa de Acompanhamento dos Egressos, tendo 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, desencadeando 

ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas ações, tais como: 

- criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

- criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com os mesmos, 

oferecendo espaços de debates acerca de sua vida profissional e atuação social; 

- disponibilização aos egressos de informações referentes a eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover relacionamento contínuo entre 

a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises acerca dos alunos egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional 

para o mercado de trabalho.  

 

5.11  Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão 

 

O UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica, como forma de estimular a 

participação dos estudantes nos projetos de pesquisa desenvolvidos pela Instituição. 
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5.12 Monitoria 

 

O projeto de monitoria no Curso de Nutrição tem como objetivo propiciar formação 

acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação à 

docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do Centro 

Universitário - UNIEURO. 

Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não 

remunerada (Voluntária) e monitoria remunerada por bolsa. A monitoria remunerada por 

bolsa não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, devendo o 

aluno assinar o Termo de Compromisso. 

A seleção dos monitores é realizada através de Edital divulgado pela Coordenação do 

NADD, dentro do interesse dos professores pelo coordenador do curso juntamente com o 

professor responsável pela monitoria e o professor da disciplina após ser aprovado em todos 

os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de Atividades e na Lista de Oferta do 

semestre letivo. O monitor selecionado tem as seguintes atividades: 

- participar, juntamente com o professor, de tarefas condizentes com o seu grau de 

conhecimento e experiência: no planejamento das atividades, na preparação de aulas, no 

processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos e 

experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo professor 

responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do professor 

responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

O horário de exercício das atividades de monitoria não deve se sobrepor e/ou interferir 

nos horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades 

necessárias à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. 

A frequência mensal do monitor é encaminhada pelo professor responsável da 

disciplina ao professor responsável pela monitoria, sendo registrado em formulário 

apropriado, segundo calendário relativo ao período, e subsequentemente encaminhado à 

Coordenação do Curso. 

Ao final do semestre letivo tanto monitor quanto professor entregam ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e 

negativos do processo de monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de 

Monitoria que é encaminhado à Coordenação do curso. 
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5.13  Formas de Acesso - Processo Seletivo 

 

O ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Euro 

Americano é feito mediante processo de seleção. As normas do processo seletivo são fixadas 

pelo Conselho Universitário (CONSU), com o escopo de assegurar a igualdade de 

oportunidade a todos os candidatos, com o cumprimento das normas estatuárias e regimentais 

do UNIEURO e dos regulamentos do MEC. As principais formas de acesso aos Curso são as 

seguintes: a) processo seletivo (vestibular): agendado; b) transferência externa; c) vaga de 

graduado; e d) PROUNI. 

 

a) Processo Seletivo Discente (Vestibular): é realizado semestralmente e aberto a 

candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou equivalente. As 

inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra no site 

institucional www.unieuro.edu.br, de forma resumida, do qual devem constar, pelo 

menos: denominação e habilitações de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial da 

União, ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do 

CONSU; número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso; número de 

alunos por turma; local de funcionamento de cada curso; normas de acesso; e prazo de 

validade do processo seletivo; 

b)  Transferência externa: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino 

superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de outras 

áreas. Respeitando-se os prazos divulgados no Calendário Acadêmico do UNIEURO; 

c) Vaga de graduado: vagas para portadores de diploma de graduação são destinadas a 

candidatos que, já tendo concluído um Curso Superior, desejam fazer novo curso de 

graduação; 

d) PROUNI: Destinado aos alunos selecionados no processo seletivo do PROUNI. Para 

concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo do PROUNI, 

obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC. Deve, também, ter renda 

familiar de até três salários mínimos por pessoa, e satisfazer a uma das condições 

abaixo: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada 

com bolsa integral da instituição; ter cursado o ensino médio parcialmente em escola 
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pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral da instituição; ser pessoa 

com necessidades especiais; ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo 

exercício, integrando o quadro permanente da instituição, e estar concorrendo a vaga 

em curso de licenciatura, normal superior ou Pedagogia. Neste caso, a renda familiar 

por pessoa não é considerada. 

O Processo Seletivo dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o 

candidato que obtiver nota zero na prova de conhecimento, na prova de redação ou faltar ao 

concurso. 

A classificação é feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas 

ofertadas. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, faz-se o desempate 

considerando-se, consecutivamente: a maior nota na prova de conhecimento, a maior nota na 

prova de redação. 

Os candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados para a matrícula por 

meio de listagens disponibilizadas na página eletrônica do UNIEURO. 

 

Acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia e de Graduação: 

 

O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, realizado 

semestralmente, é aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou 

equivalente. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra em 

www.unieuro.edu.br, no mínimo, quinze dias antes da realização da seleção e, de forma 

resumida, na imprensa local, do qual devem constar, pelo menos: 

I. denominação de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

II. ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial 

da União ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do CONSU; 

III. número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso e habilitação; 

IV. número de alunos por turma; 

V. local de funcionamento de cada curso; 

VI. normas de acesso; 

VII. prazo de validade do processo seletivo. 

http://www.unieuro.edu.br/
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A Comissão de Acesso ao Ensino Superior é a responsável pela operacionalização do 

processo seletivo dos cursos de graduação, observadas as normas emanadas do CONSU e da 

legislação do MEC. 

São reservadas 20% das vagas para os candidatos aprovados na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

Acesso aos Cursos de Pós Graduação: 

 

A seleção aos cursos e programas de pós-graduação é aberta a candidatos que já 

tenham concluído a graduação, conforme edital publicado em www.unieuro.edu.br. 

 

Acesso por Transferência: 

 

A transferência é a forma de ingresso para aluno regularmente matriculado em outro 

estabelecimento de ensino superior – nacional ou estrangeiro, que deseja ingressar no 

UNIEURO. A efetivação da transferência depende da observância dos critérios legais, da 

existência de vaga no curso pleiteado e da análise do currículo, indicando a dispensa ou 

necessidade de adaptação para integralização da matriz curricular. 

 

Acesso para Graduados: 

 

Os alunos já graduados no UNIEURO, ou em outra Instituição de Ensino Superior, 

tem a oportunidade de fazer uma nova graduação, com aproveitamento das disciplinas 

básicas, cursadas na primeira graduação, sem necessidade de fazer processo seletivo. A 

efetivação da matrícula dependerá da comprovação da graduação e do cumprimento dos 

demais requisitos legais. 

 

5.14 Parcerias Institucionais 

 

O UNIEURO mantém parcerias com entidades e instituições públicas e privadas e 

associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica, pedagógica 

e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem para os alunos do Curso de 

Graduação em Nutrição. 

Os convênios para estágio são: APAE, AGU, SESC, FEPESC, Royal Tulip, SENAC. 

http://www.unieuro.edu.br/
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5.15 Planos de Cargos Docente e Técnico Administrativo 

 

O UNIEURO tem Planos de Cargos destinados aos Docentes e aos Técnicos 

Administrativos, em pleno funcionamento, em consonância com o Regimento da IES e com a 

legislação em vigor. Esses planos estão registrados na Delegacia Regional do Trabalho do 

Distrito Federal. 

Além desses planos, o UNIEURO conta com Planos de Capacitação Docente e de 

Técnicos Administrativo que explicitam as políticas institucionais que tratam dos incentivos 

ao corpo social para qualificação voltada para o mundo acadêmico e para o mundo do 

trabalho. 

 

 

6. CORPO DOCENTE 

 

Os professores são residentes em Brasília e região, com titulação adequada às 

disciplinas para as quais foram indicados. 

Os docentes do curso de Nutrição possuem experiência profissional no magistério e, 

também, em outros contextos fora do magistério. 

 

6.1 Formação Acadêmica e Profissional 

 

O corpo docente é formado por professores permanentes do UNIEURO, com 

experiência acadêmica e profissional, conforme exigências ministeriais, e que tenham sido 

admitidos conforme as normas estabelecidas pelo Conselho Superior. 

Os professores são contratados pela Entidade Mantenedora, conforme as normas do 

Regulamento da Carreira Docente, aprovadas pelo Conselho Superior e referendadas pela 

Entidade Mantenedora, e segundo o regime das leis trabalhistas, na forma seguinte: 

§ Professores integrados no Quadro de Carreira Docente; 

§ Professores Visitantes ou Colaboradores. 

Os professores que atuam no Curso de Graduação em Nutrição são contratados 

mediante a realização de processo seletivo, executado por comissão designada para esse fim, e 

que inclui os seguintes passos: 

- análise do currículo dos candidatos previamente selecionados na "banca de 
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currículos" da IES ou dos que apresentarem, mediante divulgação do processo seletivo, em 

edital publicado em jornal de grande circulação desta capital; 

- entrevista com o candidato; 

- argumentação oral acerca de um tema relacionado à disciplina para cuja vaga 

concorra o candidato. 

A IES tem procurado contratar, preferencialmente, profissional com doutorado ou 

mestrado concluído ou em andamento, mas leva em conta, também, a experiência profissional 

e a produção científica dos candidatos. 

O Plano de Carreira do Magistério Superior da IES prevê condições para a 

qualificação docente. Este poderá afastar-se das funções para participar de congressos, 

reuniões relacionadas à sua atividade técnica ou docente e, ainda, cursar programas de 

Mestrado e Doutorado, da própria IES ou não, podendo receber ajuda financeira da Entidade 

Mantenedora. 

A IES, com vistas ao atendimento das necessidades gerais e específicas de seu corpo 

docente, executa, com regularidade, atividades programadas de capacitação, como reuniões 

técnicas de natureza pedagógica. Também, investe, financeiramente, na participação de 

professores em eventos promovidos por outras instituições, congressos e seminários. 

No início de cada semestre a Coordenação do curso, a Reitoria e as Pró-Reitorias da 

IES programam uma Semana/Encontro Pedagógico, com o Colegiado de Curso objetivando o 

planejamento didático-pedagógico com o corpo docente. Nesta semana são feitas todas as 

orientações acadêmicas, de questões de procedimentos adotados na rotina acadêmica, 

discussão e aprovação dos planos de ensino de curso, da semana acadêmica, de metodologia 

do ensino e de avaliação. 

Cada docente expõe na primeira aula o programa de ensino a ser ministrado no ano 

letivo, assim como a bibliografia básica. Também explana ao corpo discente como será a sua 

metodologia de ensino e os seus critérios de avaliação, conforme o seu Plano de Ensino. 

Durante o semestre há um acompanhamento pedagógico da atuação do docente pelo 

Coordenador de Curso, com a avaliação ao final de cada semestre. 

Os docentes do Curso de Nutrição devem estar em constante atenção às necessidades 

pedagógicas de cada turma, assim como às necessidades individuais dos discentes. 

O corpo docente tem como prioridade intermediar o processo ensino- aprendizagem 

adotando recursos técnicos para agir como facilitador e mediador do processo pedagógico. 

São atribuições do professor no exercício de suas atividades acadêmicas: 

- Elaborar o plano de ensino de sua disciplina submetendo-o à aprovação do Conselho 
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de Curso; 

- Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente 

o programa e a carga horária; 

- Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

- Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos; 

- Fornecer, à Secretaria, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar e os 

registros da frequência do alunado, nos prazos fixados; 

- Observar o regime disciplinar do UNIEURO; 

- Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e das 

comissões para as quais for designado; 

- Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

- Comparecer às reuniões e solenidades programadas pela Direção do UNIEURO e 

seus Órgãos Colegiados; 

- Responder pela ordem na sala de aula, pelo uso do material e pela sua conservação; 

- Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares relacionadas 

com a disciplina; 

- Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

- Abster-se da defesa de ideias ou princípios contrários à democracia; 

- Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que solicitado 

ou para aplicação de exames; 

- Participar, quando convocado, dos processos seletivos de admissão; 

- Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

Em termos de titulação, o corpo docente do Curso de Graduação em Nutrição é 

composto por professores doutores e mestres. 

 

6.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, de 11 de junho 

de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do PPC, contribuir para a 

consolidação do perfil profissional do egresso do curso, para a integração curricular 

interdisciplinar, desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre outras funções. 

Ações Permanentes: 
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a) Apoio à execução dos projetos pedagógicos dos cursos e da organização das 

ementas das disciplinas.  

 Participar dos debates sobre os projetos pedagógicos, juntamente com as 

coordenadorias e os conselhos de curso, mobilizando docentes e especialistas renomados, 

externos à instituição, para realização de grupos de estudos sobre organização curricular.  

 Apoiar as coordenadorias dos cursos no acompanhamento do desempenho docente, 

especialmente quanto à organização e o planejamento das aulas. 

b) Acompanhamento das condições de trabalho docente. 

 Elaborar relatórios periódicos acerca das condições de trabalho docente e suas 

repercussões no processo de ensino-aprendizagem. Será considerada a infra-estrutura 

disponível, como salas de aula, salas de atendimento aos alunos, sala de convivência e 

estudos, bibliotecas, laboratórios e equipamentos, bem como o planejamento de seu uso pelos 

docentes.  

c) Acompanhamento do processo de qualificação docente 

 Estimular a qualificação permanente dos docentes. Nesse sentido serão indicadas 

ações, bem como acompanhadas as iniciativas dos docentes em conduzir ações de 

qualificação, sejam através de obtenção de titulação formal, ou por meio de outras atividades 

de formação continuada.  

d) Modernização de práticas pedagógicas 

 Organizar palestras e seminários que ordenem e estimulem a produção de material 

didático pelos docentes, tendo como referência os programas e projetos pedagógicos dos 

cursos. Nesse sentido serão difundidas novas tecnologias de apoio ao trabalho docente, 

resultando em roteiros para a confecção de material didático e estimulando práticas 

diferenciadas de ensino. 

e) Eventos e atividades culturais de apoio à docência 

 Organizar atividades gerais, abertas, que estimulem a reflexão e ampliem o repertório 

cultural dos docentes da instituição, como sessões de cinema, de música de escola, debates, 

mini-cursos, teatro, leitura, dentre outras.  

 Organizar atividades dedicadas à especialização de grupos docentes, na forma de 

cursos rápidos de extensão, de forma a ampliar associação de sua disciplina com os diferentes 

aspectos da realidade.  

f) Apoio institucional 

 Difusão das ações da instituição, seus programas e atividades gerais, seu PDI, suas 

atividades de apoio ao ensino (extensão, pós-graduação Lato Sensu, pesquisa, monitoria) e 
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suas práticas administrativas.  

 Apoiar os docentes em relação às dúvidas ou deficiências enfrentadas no processo de 

ensino, especialmente quanto ao relacionamento com os alunos.  

 Facilitar o contato entre os docentes, de forma a proporcionar a troca de experiências 

e a internalização das práticas identificadas como positivas à instituição, resultantes da 

experiência pregressa dos docentes. 

g) Composição 

O Núcleo de Apoio Docente é um órgão de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica e será 

constituído por um coordenador e três docentes, a serem designados pelo Reitor.  

h) Organização 

O Núcleo terá suas atividades planejadas semestralmente.  No fim de cada semestre 

será submetido ao Reitor o planejamento das atividades do próximo semestre, contendo 

justificativa, ações, cronogramas, custos e resultados esperados. Caberá ao Reitor o 

encaminhamento no sentido da aprovação institucional do planejamento. Cada atividade 

deverá conduzir a um relatório que será encaminhado ao Reitor. Este, por sua vez, definirá o 

encaminhamento institucional dos resultados descritos. 

i) Interação Institucional 

As atividades desenvolvidas pelo Núcleo deverão interagir com as da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), com as das Coordenadorias de Cursos e dos seus respectivos 

colegiados e outros setores ou comissões envolvidos no processo de capacitação e de carreira 

docente, devendo subsidiar as ações institucionais de qualificação permanente do processo de 

oferta de ensino e outras atividades acadêmicas e aquelas referentes à atualização do 

Planejamento de Desenvolvimento Institucional.  

O NDE do Curso de Nutrição do UNIEURO é 100% composto por professores com 

titulação Stricto sensu.  

 

6.3 Publicações 

 

Os professores são estimulados e orientados à produção científica de sua autoria para 

publicações em periódicos e revistas especializadas em Nutrição. 

 

7. INFRAESTRUTURA DO CURSO 
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7.1 Instalações gerais 

 

Para o perfeito funcionamento do Curso de Nutrição, necessária se faz a oferta de 

salas de aula, com quadro branco para aulas expositivas; salas específicas com recursos de 

multimídia; auditório para eventos extracurriculares como palestras, seminários e jornadas; 

salas específicas com computadores com acesso à internet para reuniões dos grupos de 

pesquisa e laboratórios para a prática das disciplinas que os exigirem. 

O Centro Universitário Unieuro oferece serviços educacionais pelas seguintes 

serventias construídas, que totalizam 37470m2: 

Bloco A - salas de aula, laboratórios e outras áreas destinadas ao ensino com 

3978m2. 

Bloco B - salas de aula, sala dos professores, laboratórios e outras áreas de ensino 

com 4780m2. 

Bloco C - salas de aula, com 2592m2. 

Bloco D – salas de aula com 4536m2. 

Espaços administrativos/Biblioteca/Auditório num conjunto predial de 2450m2. 

Quadras de Esportes, que totalizam 2500m2. 

Estacionamentos: externos com 10400m2, e internos com 9542m2. 

Passarelas: 276m2. 

Corredores e sanitários 786m2. 

Áreas de vivência e lazer 976m2. 

 

7.2 Salas de Aula 

 

Para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, o Curso de Nutrição do 

UNIEURO conta com toda a infraestrutura indispensável à prática das atividades acadêmicas 

de ensino, pesquisa e extensão. 

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino-aprendizagem, no curso 

de Nutrição totalizam 9 salas de aulas, com dimensões que variam de 50 a 70 metros 

quadrados, cuja capacidade  destina, no mínimo, 1,2 metros quadrados por aluno. 

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica necessárias para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos 

índices estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem específica são 

suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza e 
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manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e equipamentos existentes, 

além de excelentes condições de acessibilidade. 

 

7.3 Instalações Administrativas 

As instalações administrativo-pedagógicas, ligadas à supervisão e acompanhamento 

acadêmico do curso de Nutrição constituem-se de: 

• Uma sala para Diretoria Geral (Reitoria) com 12m2.  

• Uma para Pró-Reitoria de Graduação e Qualidade de Ensino com 18m2. 

• Uma para a Coordenadoria do Curso com 9m2. 

• Uma para Núcleo de Atendimento ao Discente com 21m2.  

• Uma para Secretaria Acadêmica com 210m2. 

• Uma para Comissão Própria de Avaliação com 20m2. 

  

Todas as referidas instalações apresentam dimensões e acústica mínimas adequadas 

para as atividades dos gestores, com iluminação e climatização, obedecendo aos índices 

estabelecidos por normas para a sua devida finalidade. O mobiliário e equipamentos são 

específicos e suficientes para o desenvolvimento das funções dos gestores. Diariamente, são 

executados os serviços de limpeza e manutenção dos móveis, pisos e equipamentos, que 

corroboram na conservação dos patrimônios institucionais. 

 

7.4 Instalações para docentes - salas de professores, salas de reuniões e gabinetes de 

trabalho 

 

As instalações destinadas dos docentes são: uma sala dos professores com 180m2, 

uma sala de reuniões com 30m2 e sala de descanso também com 30m2. Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das 

atividades de docência.  Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e 

conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

 

7.5 Instalações para coordenação do curso 

 

As instalações da Coordenação do Curso de Nutrição constituem-se de uma sala com 
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dimensão de 9m², com computador, telefone, equipamento e mobiliário específicos, 

suficientes para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 

7.6 Auditório/sala de conferência 

 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 250m2 e capacidade de 220 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de comunicação 

em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que obedecem aos índices 

estabelecidos por normas para a sua devida finalidade. Diariamente são executados os 

serviços de limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários para a conservação do 

patrimônio institucional. 

 

7.7 Instalações sanitárias – adequação e limpeza 

 

As instalações sanitárias, em número de 16 masculinos e 15 femininos, apresentam 

dimensões suficientes para os usuários, sendo iluminados e ventilados, obedecendo às normas 

e padrões estabelecidos para o seu tipo de uso. As mesmas possuem pisos e revestimentos, 

louças, espelhos e metais suficientes, bem como materiais de higiene adequados para a sua 

utilização.  

Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, corroborando 

para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 

7.8 Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

 

A infra-estrutura de acessibilidade a portadores de necessidades especiais conta com: 

a) Quatro rampas com corrimões para o acesso do estudante com deficiência física a 

os espaços de uso coletivo do UNIEURO; cuja extensão, em metro linear, é: 9.1m, 20.2m, 

24.8m e 3m, totalizando 57,1m. As rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 

2105 de 08.10.98, seção 04, artigos 122 a 125. 

b) Onze banheiros especiais (6 masculinos e 5 femininos), adaptados que dispõem de 

portas largas, barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas. 

c) Dois elevadores em edifícios distintos, com capacidade de 560Kg e 600Kg, para o 

acesso dos estudantes com deficiência física às salas de aula com recursos audiovisuais 
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específicos/laboratórios do Centro Universitário.  

d) Dez vagas especiais permanentes em seu estacionamento para deficientes físicos. 

e) Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de 

rodas.  

f) Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas. 

Afora as instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas com 

portadores de necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, preferencialmente, a essas 

turmas, salas de aula no andar térreo. 

 

7.9 Infra-estrutura de segurança 

 

O UNIEURO possui infra-estrutura de segurança por meio de duas vertentes: 

1) Vigilância Interna: o serviço de vigilância interna é da própria IES, estando com 

de 22 profissionais treinados para o plantão de 24 horas e, por meio de duas empresas 

especializadas, com 12 profissionais treinados para o plantão 24 horas. 

2) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho: determinadas incumbências de 

prevenção de incêndio e de acidentes no trabalho são desenvolvidas pela CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes -, que, em suas reuniões, levanta todas as necessidades 

institucionais no que diz respeito à segurança do trabalho e higienização do ambiente de 

trabalho. 

 

7.10 Acesso a Equipamentos de Informática 

 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é o responsável pelo planejamento e 

gestão de todo o trabalho informatizado dos diversos setores, bem como pelo planejamento de 

modificação e ampliação dos recursos e da estrutura do Centro Universitário Euro-Americano. 

Atualmente o UNIEURO dispõem, na unidade Asa Sul, de 191 equipamentos para uso 

acadêmicos, disponíveis das 8:00h ás 22:35h distribuídos nos laboratórios e Biblioteca. Todos 

os laboratórios de informática são equipados com datashow.  

 

Laboratório I: 41 terminais em rede. Área (m2): 72 m2;  

Laboratório III: 33 terminais em rede. Área (m2): 72 m2; 

Laboratório V: 18 terminais, em rede;  

Laboratório de Arquitetura: 30 terminais, em rede;  
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Laboratório NPJ: (Praticas jurídica) 10 terminais, em rede;  

Biblioteca: 24 terminais, em rede, disponibilizados para consultas e pesquisas.  

Central de Atendimento: 4 terminais em rede.  

Laboratório: 205 (Publicidade e propaganda) 15 terminais em rede;  

Laboratório: 206 (Publicidade e propaganda) 16 terminais em rede.  

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O Centro Universitário Euro-Americano 

adotou a forma de licenciamento DreamSpark junto a Microsoft, que permite a instalação 

ilimitada nos laboratórios de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para 

alunos, versões betas de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento.  

Os laboratórios possuem instalado o software de monitoração do PCExpanion que 

permite controlar várias funcionalidades do computador do aluno, como: bloquear a estação 

do aluno, visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma 

imagem do seu computador, etc. O UNIEURO possui ainda um filtro de conteúdo para a 

internet, que é constantemente atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdo 

pornográficos ou inadequados. A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas 

de pesquisa, nos laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A 

utilização da Internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada 

para alunos. Esta limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade, capacidade 

e utilização. Entretanto, o UNIEURO disponibiliza acesso a internet Wi-Fi a todos os alunos e 

professores cadastrados no NTI. Atualmente, existem dois links dedicados, um de 8MB com a 

Embratel, e um de 20MB com a OI. 

Para atender ao Curso de Nutrição, o UNIEURO coloca à disposição dos seus 

acadêmicos toda a infraestrutura disponível na unidade em termos de equipamentos, dos 

laboratórios de informática. 

Os laboratórios de informática oferecem aos alunos de graduação a oportunidade de 

realizarem trabalhos acadêmicos, pesquisa e extensão. Os laboratórios permanecem à 

disposição dos alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno, oferecendo uma capacidade 

para 25 alunos por hora em cada laboratório. 

 

 

7.11 Instalações e Laboratórios Específicos 

 



88 

 

Em matéria de laboratórios específicos, os alunos do curso deverão ter acesso irrestrito 

a terminais de computadores com acesso à internet para o desenvolvimento de atividades 

ligadas às disciplinas curriculares, ou às atividades extraclasse, como pesquisa. O curso conta 

com laboratório para disciplinas relacionadas à manipulação de alimentos, tais como técnica 

dietética, microbiologia dos alimentos, bromatologia básica e tecnologia de alimentos. Abaixo 

segue um cronograma de implantação dos laboratórios multidisciplinares e específicos. Os 

reagentes e materiais não serão colocados aqui em virtude de poderem tornar-se obsoletos no 

ano de implantação. 

Infra-estrutura física Ano de 

implantação 

Disciplinas contempladas 

Laboratório de Informática 2004 Técnicas de Informação, educação e 

comunicação em saúde.  

Laboratório Multidisciplinar I  2004 Histologia, 

Citologia,  

Embriologia,  

Patologia 

Laboratório de Anatomia 2004 Anatomia 

Laboratório de Fisiologia 2005 Fisiologia 

Laboratório de bioquímica  

 

2005 Bioquímica 

 

Laboratório de microbiologia e/ou 

imunologia e/ou parasitologia 

2005 Microbiologia 

Imunologia 

Parasitologia 

Laboratório de farmacologia 2005 Farmacologia básica para nutrição 

Sala Climatizada para animais 2007 Pesquisas 

Aulas Práticas 

Laboratório de Técnica Dietética 2007 Técnica Dietética 

Bromatologia 

 

 

7.11.1  Complexo Laboratorial de Biociências do Unieuro 

 

LABORATÓRIOS POLIVALENTES 

Os laboratórios Polivalentes de Biociências são parte integrante do Centro 

Universitário UNIEURO prestando serviços aos cursos da área da saúde. 

A funcionalidade dos Laboratórios é apresentada por meio de uma estrutura central 

denominada Unidade Técnica (U.T.) constituída de um laboratório que oferece vantagens 
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técnico-pedagógicas alem das clássicas oferecidas pelos laboratórios tradicionais tais como: 

otimização de recursos, versatilidade, melhor qualidade no preparo e apresentação das 

atividades experimentais, vantagens ambientais, institucionais, legais, maior integração com 

corpo docente e uma conceituada implementação das normas de biossegurança, além de 

agregar em sua estrutura um almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e 

esterilização.  

A unidade funciona como uma célula mãe, que nutre os laboratórios multidisciplinares 

e específicos em suas atividades práticas experimentais e tem como objetivo dar o suporte 

para formar profissionais capacitados, voltados as suas realidades, dentro da sua profissão, 

vislumbrando um novo paradigma nas atividades experimentais em biociências, que é a busca 

incessante pela ética na experimentação e na conservação do planeta. 

O complexo laboratorial de biociências do Centro Universitário Euro-Americano, foi 

criado em 30/06/2004, com o objetivo de atender as atividades experimentais (aulas práticas) 

dos cursos da área da  saúde. Implementando a inovação tecnológica na construção das suas 

instalações, a fim de se construir laboratórios multidisciplinares e específicos com os mais 

inovadores recursos, visando dar base ao corpo docente na construção da qualidade funcional, 

estrutural e na formação dos discentes, vislumbrando com isso um melhor ganho na 

aprendizagem e favorecendo um futuro ético dos profissionais de saúde.  

Os laboratórios de biociências fazem parte de um todo da universidade. Neles 

acontecem as aprendizagens reais, uma vez que é lá que a experimentação se fará presente na 

atividade de ensino e/ou de pesquisa. Estes são unidades estruturais onde especialistas das 

diversas áreas das ciências biológicas realizam atividades experimentais voltadas à educação e 

o desenvolvimento profissional.  

Estrutura 

O complexo laboratorial é formado atualmente por três laboratórios de biociências e 

uma unidade central, denominada unidade técnica onde são desenvolvidos o preparo e a 

operacionalização das práxis laboratoriais. Todos os equipamentos, produtos, reagentes e 

vidrarias específicas de cada laboratório ficam a disposição dos professores e alunos, 

complementando a estrutura ideal desejada de cada unidade laboratorial. Ao decorrer dos 

semestres e observando o cronograma de implantação, os demais laboratórios serão 

construídos a fim de atender todas as disciplinas dos cursos, em conformidade com suas 

especificidades. 
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Unidade Técnica - Tamanho (5,85 x 9,80 m), tem em seu interior, sala de preparo, sala de 

lavagem e esterilização, exaustor profissional, chuveiro e lava olhos, bancada em L com 

armários e tubulação com gás e ar. 

Multidisciplinar I - Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura com seis bancadas, 

chuveiro e lava olhos, 6 pias e tubulação de gás. Comporta atender em aulas experimentais de 

25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das 

disciplinas básicas. 

 

ITEM PRODUTO  QUANTIDADE 

1 Alças de níquel-cromo de 5cm 24 

2 Anel de aço inox, com cabo, sem mufa diâmetro 10cm sem mufas 12 

3 Anel de aço inox, com cabo, sem mufa diâmetro 13cm sem mufas 12 

4 Anel de aço inox, com cabo, sem mufa diâmetro 5cm sem mufas 12 

5 Balança Analítica p/ 100g com 4 casas Q 500 L 210C 1 

6 Balão fundo chato gargalo  curto. Cap. 250mL 12 

8 Balão fundo redondo, gargalo curto, junta esmerilhada 24x40. cap. 1000mL 12 

9 Balão fundo redondo, gargalo curto, junta esmerilhada 24x40. cap. 100mL 12 

10 Balão fundo redondo, gargalo curto, junta esmerilhada 24x40. cap. 250mL 12 

11 Balão fundo redondo, gargalo curto, junta esmerilhada 24x40. cap. 500mL 12 

12 Balão volumétrico âmbar com rolha intercambiável de polietileno 100mL 6 

13 Balão volumétrico âmbar com rolha intercambiável de polietileno 10mL 6 

14 Balão volumétrico âmbar com rolha intercambiável de polietileno 25mL 6 

15 Balão volumétrico âmbar com rolha intercambiável de polietileno 50mL 6 

16 Balão volumétrico branco com rolha intercambiável de polietileno  25mL 12 

17 Balão volumétrico branco com rolha intercambiável de polietileno 100mL 12 

18 Balão volumétrico branco com rolha intercambiável de polietileno 10mL 12 

19 Balão volumétrico branco com rolha intercambiável de polietileno 50mL 12 

20 Balão volumétrico branco com rolha intercambiável de vidro 10mL 12 

21 Balão volumétrico branco com rolha intercambiável de vidro 50mL 12 

22 Bastão de vidro alcalino 5 X 300 mm (1 Kilo = 73 pçs) 30 

23 Bastão de vidro alcalino 6 X 300 mm (1 Kilo = 45 pçs) 30 

24 Bastão de vidro alcalino 8 X 300 mm (1 Kilo = 27 pçs) 30 

25 
Bico de Bunsen com registro de gás e regulagem de entrada de ar – base pintada 
tubo latão polido 

20 

26 Borrifador completo c/ junta esmerilhada  1 

27 Bureta graduada, torneira com rosca de teflon. Cap. 50mL 12 

28 Cadinho de vidro c/ placa porosa média 50 ml 12 

29 Cadinho de porcelana forma alta 50mL 24 

31 Centrifuga para tubos de ensaio de 15 cm 2 

32 Chuveiro e lava-olhos 1 

33 Condensador reto 450mm 6 

34 
Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 100 

12 

35 
Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 1000 

12 

36 
Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 150 

12 

37 
Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 250 

12 

38 
Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 30 

12 

39 Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 12 
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relevo. Cap. 50 

40 
Copo de béquer em polipropileno, translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 600 

12 

41 
Copo de béquer em vidro, translúcido com escala impressa em baixo relevo. Cap. 
100 

12 

42 
Copo de béquer em vidro, translúcido com escala impressa em baixo relevo. Cap. 
1000 

12 

43 
Copo de béquer em vidro, translúcido com escala impressa em baixo relevo. Cap. 
150 

12 

44 
Copo de béquer em vidro, translúcido com escala impressa em baixo relevo. Cap. 
250 

12 

45 
Copo de béquer em vidro, translúcido com escala impressa em baixo relevo. Cap. 
50 

12 

46 
Copo de béquer em vidro, translúcido com escala impressa em baixo relevo. Cap. 
600 

12 

47 Dessecador com luva na tampa com placa de porcelana 3 

48 Espátula com cabo de madeira e lâmina de aço flexível (lâmina 15cm) 12 

49 Espátula com colher em aço inox 18cm 12 

50 Espátula dupla em aço inox 15cm 12 

51 Espátula em polipropileno simples com lamina de 10cm 12 

52 Espátula tipo canaleta em aço inox 18cm 12 

53 Estante para tubos de ensaio de 15 X 8 cm 20 

54 Estufa bacteriológica de 25 a 56ºC 1 

55 Estufa para esterilização e secagem 60x50x50 1 

56 
Frasco conta-gotas esmerilhado na boca tipo TK, com tampa e pingador âmbar. 
Cap. 100mL 

24 

57 
Frasco conta-gotas esmerilhado na boca tipo TK, com tampa e pingador branco. 
Cap. 100mL 

24 

58 
Frasco Erlenmeyer em polipropileno translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 125mL 

12 

59 
Frasco Erlenmeyer em polipropileno translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 225mL 

12 

60 
Frasco Erlenmeyer em polipropileno translúcido com escala impressa em baixo 
relevo. Cap. 500mL 

12 

61 
Frasco Erlenmeyer em vidro translúcido com escala impressa em baixo relevo. 
Cap. 125mL 

12 

62 
Frasco Erlenmeyer em vidro translúcido com escala impressa em baixo relevo. 
Cap. 250mL 

12 

63 
Frasco Erlenmeyer em vidro translúcido com escala impressa em baixo relevo. 
Cap. 500mL 

12 

64 Frasco Erlenmeyer graduado, com rolha de polietileno. Cap. 125mL 12 

65 Frasco Erlenmeyer graduado, com rolha de polietileno. Cap. 250mL 12 

66 Frasco Erlenmeyer graduado, com rolha de polietileno. Cap. 50mL 12 

67 Frasco Erlenmeyer vidro  Cap. 125mL 12 

68 Frasco Erlenmeyer vidro  Cap. 250mL 12 

69 Frasco Erlenmeyer vidro  Cap. 500mL 12 

70 Frasco Kitasato parede reforçada com saída superior. Cap. 125mL 5 

71 Frasco Kitasato parede reforçada com saída superior. Cap. 250mL 5 

72 Frasco Kitasato parede reforçada com saída superior. Cap. 500mL 5 

73 Frasco lavador pisseta cap. 250mL 20 

74 Frasco para reagente e uso geral em polipropileno translúcido. Cap. 250mL 24 

75 Frasco para reagente e uso geral em polipropileno translúcido. Cap. 500mL 24 

76 Frasco para reagente e uso geral em vidro translúcido com rosca. Cap. 250mL 40 

77 Frasco para reagente e uso geral em vidro translúcido com rosca. Cap. 500mL 40 

78 Funil analítico raiado 60º haste curta. Diam. 7,5cm 20 

79 Funil analítico raiado 60º haste longa. Diam. 7,5cm 20 

80 Funil Buchner 6 

81 Funil de Buchner,  115 mm, cap. 460 ml 2 

82 Funil de Buchner,  150 mm, cap. 950 ml 2 

83 Funil de Buchner,  20 mm, cap. 6 ml 2 

84 Funil de Buchner,  45 mm, cap. 35 ml 2 

85 Funil de Buchner,  55 mm, cap. 73 ml 2 

86 Funil de Buchner,  70 mm, cap. 100 ml 2 
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87 Funil de Buchner,  90 mm, cap. 230 ml 2 

88 Funil em polipropileno translúcido. Boca 10cm 12 

89 
Funil separação forma pêra tipo Squibb. Torneira de teflon. Rolha de polietileno. 
Cap. 125mL 

6 

90 
Funil separação forma pêra tipo Squibb. Torneira de teflon. Rolha de polietileno. 
Cap. 250mL 

6 

91 
Funil separação forma pêra tipo Squibb. Torneira de teflon. Rolha de polietileno. 
Cap. 500mL 

6 

92 Funil simples haste curta. Diam. 8cm 20 

93 Funil simples haste média. Diam. 8cm. 20 

94 Furador de rolhas em latão com cabo – jogo com 12 pç 1 

95 Garra oval de alumínio fundido sem mufa, garras revestidas em PVC 12 

96 Garra tri-dente de alumínio fundido, sem mufa 12 

97 Lamínula (Caixa) 10 

98 Líquidificador com copo de ferro 1 

99 Peras (pipetador) 20 

100 Picnômetro 10mL 12 

101 Pinça de madeira para tubo de ensaio 24 

102 Pinça de segurança Mohr, cromada 60mm 12 

103 Pinça Hoffman cromada, 25mm fechada com braço móvel. 12 

104 
Pinça para frascos e balões, aço inox com revestivmento em amianto – comp. 
22cm 

12 

105 
Pinça para uma bureta com mufa giratória – garras revestidas em PVC – abertura 
25mm 

12 

106 Pipeta graduada. cap. 1 ml 20 

107 Pipeta graduada. cap. 10 ml 20 

108 Pipeta graduada. cap. 2 ml 20 

109 Pipeta graduada. cap. 5 ml 20 

110 Pipetador em PVC modelo simples cap. 60mL com válvula em polipropileno 12 

111 Pipetador Jenco 1000 ml 1 

112 Pipetadores automáticos de 10 a 100 microlítros 1 

113 Placa de petri completa de fundo plano, 100 X 15mm 30 

114 Placa de toque em porcelana c/ 6 cavidades 6 

115 Placas aquecedoras com agitação 20x20cm 6 

116 Proveta calibrada graduada com base de polietileno, sem rolha. Cap. 100 ml 12 

117 Proveta calibrada graduada com base de polietileno, sem rolha. Cap. 25 ml 12 

118 Proveta calibrada graduada com base de polietileno, sem rolha. Cap. 50 ml 12 

119 Proveta calibrada graduada com base de polietileno, sem rolha. Cap. 500 ml 12 

120 
Proveta em polipropileno translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 
1000mL 

12 

121 
Proveta em polipropileno translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 
10mL 

12 

122 
Proveta em polipropileno translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 
250mL 

12 

123 
Proveta em polipropileno translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 
25mL 

12 

124 
Proveta em polipropileno translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 
500mL 

12 

125 Proveta em vidro translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 1000mL 12 

126 Proveta em vidro translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 100mL 12 

127 Proveta em vidro translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 250mL 12 

128 Proveta em vidro translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 25mL 12 

129 Proveta em vidro translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 500mL 12 

130 Proveta em vidro translúcido com escalas impressas em alto relevo. Cap. 50mL 12 

131 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 10-15mm 50 

132 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 12-16mm 50 

133 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 14,5-19mm 50 

134 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 15-20mm 50 

135 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 20-25mm 50 

136 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 21-26mm 50 

137 Rolha para tubos de ensaio em borracha termoplástica cônica de 5-10mm 50 

138 Suporte em aço inox para 12 tubos de ensaio de 18mm 12 
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139 
Suporte giratório para 72 pipetas com disco em alumínio e apoio com proteção de 
borracha 

1 

140 Suporte para bureta base de ferro (base 12x20cm) altura 75cm 24 

141 Suporte escorredor de vidrarias (médio) 1 

142 Tela de arame com disco de amianto no centro tamanho 18x18cm 12 

143 Termometro quimico escala interna (-10 a +310oC) 10 

144 Tesoura aço inox 16 cm 2 

145 Tripé aro ferro e pés de ferro trefilado altura 23cm, diam. 15cm 10 

146 Tubo capilar p/micro hematocrito, sem hparina (caixa c/ 500 unids.) 2 

147 Tubo conico para centrifugação 30 

148 Tubo de ensaio simples s/orla neutro 10 X 100 mm 200 

149 Tubo de ensaio simples s/orla neutro 12 X 75 mm 200 

150 Tubo de ensaio simples s/orla neutro 7 X 70 mm 200 

151 Tubo de ensaio simples s/orla neutro 9 X 65 mm 200 

152 Vidro de relógio lapidado 100 mm 36 

153 Vidro de relógio lapidado 110 mm 36 

154 Vidro de relógio lapidado 120 mm 36 

155 Vidro de relógio lapidado 130 mm 36 

156 Vidro de relógio lapidado 140 mm 36 

157 Vidro de relógio lapidado 150 mm 36 

158 Vidro de relógio lapidado 160 mm 36 

159 Vidro de relógio lapidado 170 mm 36 

160 Vidro de relógio lapidado 180 mm 36 

161 Vidro de relógio lapidado 190 mm 36 

162 Vidro de relógio lapidado 200 mm 36 

163 Vidro de relógio lapidado 40 mm 36 

164 Vidro de relógio lapidado 50 mm 36 

165 Vidro de relógio lapidado 60 mm 36 

166 Vidro de relógio lapidado 70 mm 36 

167 Vidro de relógio lapidado 80 mm 36 

168 Vidro de relógio lapidado 90 mm 36 

169 Viscosímetro conf. normas iso 2431 alumínio 6 

 

Multidisciplinar II– Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura com seis bancadas, 

chuveiro e lava olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e escaninho, caixa de primeiros 

socorros, ar condicionado. Equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Comporta atender em 

aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. Atende as 

atividades experimentais das disciplinas básicas. 

****Produtos e equipamentos que compõem a estrutura. 

item equipamento quantidade 

1 agitador de tubos vortex 1 

2 agitador magnético co aquecimento macro 4 

3 balança analitica ag200 2 

4 balança de precisão 1 

5 balança semi analitica bg 1000 2 

6 balança semi-analítica as 500 marte 2 

7 Banho maria de bocas 2 

8 banhos de aquecimento 1 

9 Bloco digestor mod. te 040/25 1 

10 bomba de vácuo 1 

11 capela de exaustão - permution 1 

12 capela de exaustão de gases q216-23 2 

13 capela para exaustão 1 

15 centrífuga de tubos 2 
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item equipamento quantidade 

16 centrifuga para tubos- q 222t216 2 

17 cronômetro digital 5 

18 destilador de nitrogênio/proteína mod. te 036/3 1 

19 estufa bacteriológica marca quimis mod q-316m 5 

20 estufa de esterilização e secagem 3 

21 fonte de eletroforese modello 250ex 1 

22 manta aquecedora 250ml 6 

23 manta aquecedora 500ml 6 

24 mesa agitadora 1 

25 micro ondas kc-4077 1 

26 moinho analítico mod. 298-a21 1 

27 mufla 300/900 cº 1 

28 ph metro de bancada 2 

29 placa aquecedora 6 

 

Multidisciplinar III – Tamanho (5,80 X 12,80 m) tem em sua estrutura com oito bancadas, 

laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de rede, suporte para tv e 

painel.  Equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Comporta atender em aulas 

experimentais de 30 a 40 alunos com excelente distribuição espacial. Atende as atividades 

experimentais das disciplinas básicas. 

*****Produtos e equipamentos que compõem a estrutura. 

item equipamento quantidade 

1 agitador de tubos vortex 1 

2 agitador magnético co aquecimento macro 4 

3 aspirador de secreção ns 4 

4 aspirador de secreção portátil asprimax 2 

5 autoclave vertical 75 litros 1 

5 balança analitica ag200 1 

6 balança analitica ag200 1 

7 balança de precisão 1 

8 balança digital (até 136kg) 6 

9 balança semi analitica bg 1000 2 

10 balança semi-analítica as 500 marte 2 

11 banho maria 1 

12 banho maria de bocas 2 

13 banhos de aquecimento 1 

14 bloco digestor mod. te 040/25 1 

15 bomba de vácuo 1 

16 câmera color gradi. 470 3 

17 camera de video para microscópio 1 

18 capela de exaustão - permution 0 

19 capela de exaustão de gases q216-23 2 

20 capela de fluxo lâminar 1 

21 capela para exaustão 1 

22 centífuga de tubos 2 

23 centrifuga para hematocrito 2 

24 centrifuga para tubos- q 222t216 2 

25 contador diferencial de celula- mod cp 2100 12 

26 cronometro digital 5 

27 cuba de eletroforese horizon 11-14 e 20-25 1 

28 destilador de agua 1 

29 espectofotômetro digital fx. 340-100 1 

30 estufa bacteriologica - qa 316 m4 2 
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item equipamento quantidade 

31 estufa bacteriológica marca quimis mod q-316m 1 

32 estufa bacteriologica mod q 316m4 1 

33 estufa de esterelizalção e secagem 1 

33 estufa de secagem e esterilização 1 

34 estufa de secagem q317b-23 1 

35 estufa para cultura e bacteriologia q-316m 2 

36 extenção elétrica 2 

37 fonte de eletroforese modello 250ex 1 

38 forno de bier com termostato 2 

39 fotometro bts-310 1 

40 geladeira biplex 1 

41 lanterna clínica 40 

42 manta aquecedora 250ml 6 

43 manta aquecedora 500ml 6 

44 mesa agitadora 1 

45 micro ondas kc-4077 1 

46 microcentrífuga de bano 1 

47 moinho analítico mod. 298-a21 1 

48 mufla 300/900 cº 1 

49 nebulizador ultra sonico 1 

50 negatoscópio 2 

51 negatoscópio corpo metal 1 

52 ph metro de bancada 2 

53 placa aquecedora 6 

54 refrigerador 1 

55 televisor 1 

56 termomentro digital de temp interna e externa 3 

57 termômetro clínico digital 10 

58 transluminador uv 302 t26m 1 

59 ultra son kc-709m 1 

60 video cassete 1 

 

Laboratórios Específicos 

Laboratório de Anatomia - Tamanho (9,70 X 11,50 m) tem em sua estrutura apenas 12 

mesas e 2 pias. Comporta atender em aula prática de 45 a 55 alunos com excelente 

distribuição espacial. 

*****Produtos e equipamentos que compõem a estrutura. 

item peças quantidade 

1 articulação do cotovelo com ligaentos a83 3b 1 

2 articulação do joelho, com ligamentos a82 3b 1 

3 articulação do ombro com ligamentos a80 3b 1 

4 articulação do quadril com ligamentos a81 3b 1 

5 atlas de histologia 1 

6 braço de luxo mod. 047004 1 

7 braço musculado em 6 partes m10 3b 1 

8 braço muscular de luxo 6 partes m11 3b 1 

9 braço vascular mod. w19019 1 

10 cabeça e pescoço musculado em 5 partes c05 3b 1 

11 cérebro 2,5 vezes tamanho natural 14 partes vh409 3b 1 

12 cérebro 4 partes c16 3b 1 

13 cérebro 8 partes c17 3b 1 

14 cerebro c16 de 4 partes 3b 1 
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item peças quantidade 

15 cerebro c16 de 4 partes 3b 3 

16 cerebro clássico c/ 4 partes c16 3 

17 cérebro clássico em 4 partes c16 3b 1 

18 cerebro deluxe c/ 08partes c17 1 

19 cérebro neuro anatômico 8 partes c22 3b 1 

20 coluna vertebral flexível a58/1 3b 1 

21 coluna vertical lombar c/ discos invertebrais prolapso a76 2 

22 coração clássico 2 partes g08 3b 1 

23 coração clássico 2 partes g08 3b 1 

24 coração com esôfago e traquéia 2x tamanho natural 5 partes g13 3b 1 

25 coração com sistema condutor 2 partes g08/3 3b 1 

26 coração com timo em 3 partes 008/1 1 

27 crânio clássico 3 partes a20 1 

28 crânio clássico colorido 3 partes a2271 3b 1 

29 crânio clássico numerado a21 3b 2 

30 crânio com músculos da mastigação a24 3b 1 

31 crânio de feto a25 3b 1 

32 detição adulta ve281 3b 1 

33 esquelelto desarticulado 52pcs - a04/1 4 

34 esqueleto 2 

35 esqueleto articulado padrão com base 170 cm a10 1 

36 esqueleto avançado fisioterapêutico com membros musculados 1 

37 esqueleto clássico leo com ligamentos a12 3b 1 

38 esqueleto completo desarticulado a05/1 6 

39 esqueleto pé c/ parte da fíbula e tíbia - a31l 2 

40 esqueleto pélvico com orgaos genitais 03 partes l31 1 

41 estômago em 3 partes k16 3b 1 

42 figura muscular bissexual 33 partes - b55 1 

43 figura muscular deluxe bissexual com 45 partes b50 3b 1 

44 figura muscular masculina tamanho natural 37 partes va01 3b 1 

45 joelho de luxo mod. w47007 1 

46 junta do joelho seccionada w19006 1 

47 junta funcional do cotovelo a83 3b 2 

48 junta funcional do joelho a82 3b 2 

49 junta funcional do ombro a80 3b 2 

50 junta funcional do quadril a81 3b 2 

51 laringe 2 vezes o tamanho natural 7 partes g21 3b 4 

52 laringe deluxe 2x tamanho natural 7 partes g21 2 

53 língua 2,5 vezes tamanho natural 04 partes t12010 3b 2 

54 manequim recem nascido para treinamento de Nutrição w45055 2 

55 medula espinhal 6x tam. natural w42505 1 

56 medula espinhal 6x tamanho natural w42505 1 

57 mini articulação do quadril a84 3b 2 

58 mini articulação ombro - a86 4 

59 modelo crânio didático 22 partes a291 3b 4 

60 modelo de coluna didática flexível a58 3b 6 

61 modelo de coração 2 partes g10 - 3b 6 

62 modelo de pulmão em tamanho natural 5 partes vc243 3b 4 

63 modelo deluxe de cateter implantavel - w43007 1 

64 modelo dentição de leite ve282 3b 1 

65 modelo estrutural de mão 3 partes m18 3b 1 

66 modelo pes medart normal, chato e torto - mam33 1 

67 olho ampliado em 3 vezes 6 partes 3b 1 

68 ombro de luxo mod. w47003 1 

69 ombro esportivo mod. w47002 1 

70 ouvido ampliado 3x tamanho natural 6 partes e11 1 

71 ouvido ampliado em 3 vezes 6 partes e11 3b 1 

72 pélvis deluxe com gravidez 3 partes l20 3b 1 

73 pelvis feminina em 2 partes vg633 3b 1 
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item peças quantidade 

74 pelvis masculina 2 partes vg351 3b 2 

75 perna com músculos destacáveis em 9 partes m20 3b 1 

76 perna de luxo mod. w47006 1 

77 placa sistema digestivo 3 partes mod - k21 1 

78 poster coração humano vr1334 1 

79 poster de anatomia vr 3b 6 

80 poster esqueleto humano vr1113 1 

81 poster musculatura humana vr 1118 1 

82 poster sistema nervoso vr1620 1 

83 pulmão deluxe em tamanho natural 7 partes g15 - 3b 6 

84 pulmão em tamanho natural 7 partes g15 3b 6 

85 rim com glandula adrenal 2 partes - k12 2 

86 rim, nefrons, vasos sanguíneos e corpúsculo renal k11 3b 2 

87 seçao lateral da cabeça - c12 3 

88 secção frontal e lateral da cabeça c13 3b 1 

89 série completa de gravidez 8 modelos l10 3b 1 

90 simulador de parto clássico w44525 2 

91 sistema circulatório g30 1 

92 sistema circulatório g30 3b 1 

93 sistema circulatório g30 3b 1 

94 sistema digestivo 3 partes k21 3b 1 

95 sistema nervoso c30 3b 1 

96 sistema reprodutor feminino 2 partes h10 3b 1 

97 sistema reprodutor masculino 2 partes h11 3b 1 

98 sistema urinário bissexual 6 partes k32 1 

99 sistema urinário bissexual 6 partes k32 3b 1 

100 torso com órgãos internos e dorso aberto 18 partes b19 3b 1 

101 torso em discos 15 partes va20 1 

 

Fisiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura com seis bancadas, chuveiro e 

lava olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e escaninho, caixa de primeiros socorros, ar 

condicionado. Equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. Produtos e equipamentos 

que compõem a estrutura. 

****Produtos e equipamentos que compõem a estrutura. 

item equipamento Quantidade 

1 agitador de tubos vortex 1 

2 agitador magnético co aquecimento macro 4 

3 balança analitica ag200 2 

4 balança de precisão 1 

5 balança semi analitica bg 1000 2 

6 balança semi-analítica as 500 marte 2 

7 banho maria de bocas 2 

8 banhos de aquecimento 1 

9 bloco digestor mod. te 040/25 1 
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item equipamento Quantidade 

10 bomba de vácuo 1 

11 capela de exaustão - permution 1 

12 capela de exaustão de gases q216-23 2 

13 capela para exaustão 1 

15 centífuga de tubos 2 

16 centrifuga para tubos- q 222t216 2 

17 cronometro digital 5 

18 destilador de nitrogênio/proteina mod. te 036/3 1 

19 estufa bacteriológica marca quimis mod q-316m 5 

20 estufa de esterelizalção e secagem 3 

21 fonte de eletroforese modello 250ex 1 

22 manta aquecedora 250ml 6 

23 manta aquecedora 500ml 6 

24 mesa agitadora 1 

25 micro ondas kc-4077 1 

26 moinho analítico mod. 298-a21 1 

27 mufla 300/900 cº 1 

28 ph metro de bancada 2 

29 placa aquecedora 6 

 

Ambulatório - Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura três cabines com macas, mesa 

e cadeira  para atendimento privativo e um espaço amplo para triagem e recepção de 

pacientes. Possui em seu interior, computador com  impressora, arquivo, macas, pias, ar 

condicionado, armários,escaninho e exaustor profissional. Equipamentos de proteção coletiva 

– EPCS.  

 

item equipamento quantidade 

131 espatula de ayre  

132 fita métrica  

133 comadre  

134 cuba redonda   

135 cuba-rim  

136 desvibrilador  

  lanterna clínica  

137 maca para transporte   

138 fetoscópio  

139 espéculo vaginal vários tamanhos  

140 papagaio   

141 suporte de braço   

142 suporte de hamper   

143 suporte para soro   

144 travesseiro   

145 aventais (2 modelos)  

146 campo frenestrado  

147 campo simples e duplo  

148 colcha   

149 corbeturas de tecido de vários tamanhos   

150 fronhas   

151 gorro cirurgico  descarpack branco caixa com 100  

152 lençol de solteiro   

153 lençol móvel   

154 lençol (descartável)  

155 máscaras (caixa)  

156 pijamas (calça e jaleco), tamanho grande   

157 pijamas (calça e jaleco), tamanho médio   

158 pró-pés  

159 saco para hamper (saco hamper c/ cordão descarpack c/50)  

160 toalha de banho   



99 

 

161 toalha de rosto  

 simulador de parto clássico w44525  

162 p 30 - bebê de luxo para treinamento e cuidados. masc e fem.   

163 w 44021 - geri, simulador para cuidados com o paciente geriátrico  

164 w 44067 - braço para injeção i.v. e i.m. (fora de linha) p 50  

165 w 45001 - code blue i - simulador avançado para cuidados com o paciente  

166 p 10 - simulador deluxe para cuidados com paciente, com orgãos internos  

167 w 43007 - simulador deluxe de cateter implantável  

168 w 44022 - braço para punção arterial  

169 computador  

170 impressora  

171 arquivo com gavetas  

174 kit estesiometro  

175 carro curativo  

176 martelo para reflexo  

177 video cassete  

178 televisor  

179 otoscópio com espéculos  

180 espéculo vaginal  

181 pupilômetro  

182 diu  

183 diafragma de diferentes tamanhos  

184 preservativo feminino  

185 bico para aspiração traqueal  

186 fetoscópio  

187 esfignomanometro infantil  

188 coletores de urina   

189 coletores de segreção  

190 modelo pelvico   

 

Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem 

em sua estrutura 3 bancadas em fila,  e 1 bancadas em L acompanhando o fundo e a lateral das 

paredes, com 2 pias, sendo 1 funda e 1 rasa, exaustores, capela profissional , mini vaso 

sanitário, caixa de primeiros socorros, ar condicionado, Um lavabo e tubulação de gás. 

Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição 

espacial. 

*****Produtos e equipamentos que compõem a estrutura. 

item equipamento quantidade 

1 agitador de tubos vortex 2 

2 agitador magnético co aquecimento macro 4 

3 balança analitica ag200 2 

4 balança de precisão 1 

5 banho Maria 1 

6 banho maria de bocas 2 

7 banhos de aquecimento 1 

8 bomba de vácuo 1 

9 capela de exaustão - permution 1 

10 capela de exaustão de gases q216-23 2 

11 centrifuga para tubos- q 222t216 2 

12 cronometro digital 5 

13 estufa bacteriológica marca quimis mod q-316m 5 

14 estufa de esterelizalção e secagem 3 

15 fonte de eletroforese modello 250ex 1 

16 manta aquecedora 250ml 6 

17 manta aquecedora 500ml 6 

18 mesa agitadora 1 

19 ph metro de bancada 2 

20 placa aquecedora 6 



100 

 

item equipamento quantidade 

21 microscopios binocular marca taimin modelo tm 6000 20 

22 microscopios trinocular  marca taimin modelo tm 6000 1 

23 video monitor ( camera com video para  microscópios 1 

 

item vidraria quantidade 

1 calice  graduado de 500ml 100 

2 calice graduado de 250 ml 100 

3 bastão de vidro 300 

4 alça de platina 100 

1 bico de bunsen 40 

2 peneira plástica 100 

3 funil de vidro  300 

4 vidro de relógio 100 

1 placa de petri de 15 cm 100 

2 cabo de khole 100 

3 bastão de vidro 300 

4 alça de platina 100 

 

Item Reagente Quantidade 

1 agar lowenstein Jensen 1 

2 agar mac conkey 1 

3 agar manitol 1 

4 agar pseudomonas base 1 

5 agar sabouraud 2% 1 

6 agar saln onella shigella 1 

7 Agarose 1 

8 água de peptona tamponada 1 

9 Alantoína 5 

10 alaranjado metila p a (iindicador) 1 

11 albumina 22% 4 

12 kit descorante para gram 5 

13 kit estesiômetro 2 

14 kit glicohemoglobina em tubo 25 testes 1 

15 kit gram (new prov) 5 

16 kit para reação de floculação vdrl 2 

17 laboriodine deg 1000ml 1 

18 laboriodine tim 1000ml 1 

19 laboriodine top 1000ml 1 

20 lactofenol (azul algodão) 100ml 1 

 

Item Lâminas Histológicas Quantidade 

14 Ascans Iumbncoides 35 

15 Enterobios Vermiculans 35 

16 Tnchuris Tnchiurae T. Vulpis 35 

17 Schistosoma Spp 35 

18 Taeania Solium 35 

19 Diplogo Porus 35 

20 Turbellena 35 

 

Histologia / Histopatologia - Tamanho (5,80 X 12,80 m) tem em sua estrutura com oito 

bancadas, laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, ar condicionado, exaustor 
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profissional, entrada de rede, suporte para tv e painel. Equipamentos de proteção coletiva – 

EPCS.Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 40 alunos com excelente distribuição 

espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas.  

*****Produtos e equipamentos que compõem a estrutura. 

 

Item Equipamentos Quantidade 

1 camera digital 3 

2 video monitor 3 

3 televisor 29 polegadas 3 

4 microscópio biológico marca  taimin tm 6000 80 

5 microscópio estéreo binocular (lupas) te-30 20 

6 microscópio biológico trinocular  marca  taimin tm 6000 6 

item Lâminas patologia Quantidade 

7 hiperplasia inflamatória mononuclear 30 

8 êmbolos neoplásicos 30 

9 apendicite 30 

7 degeneração hialina 30 

8 lipoma inflamatório hemorragia 30 

9 calcificação distrófica 30 

7 inflamação aguda 30 

8 hemossiderina 30 

9 antracose 30 

7 necrose caseosa 30 

8 necrose isquêmica 30 

9 hemangioma cavernoso 30 

8 edema 30 

9 atrofia renal aterosclerose 30 

 

item Lâminas histológicas 

quantidade 

7 Adrenal – Coelho 30 

8 Adrenal - Eqüino 30 

9 Aorta - Cão 30 

7 Aorta - Eqüino/ Suíno 30 

8 Baço - Cão 30 

9 Bexiga - Cobaia 30 

7 Biliar - Suíno 30 

8 Calota craniana - Cão 30 

9 Canal - Deferente Eqüino 30 

7 Cérvix - Eqüino 30 

8 Cordão Umbilical - Bovino 30 

9 Couro Cabeludo - Humano 30 

8 Epidídimo - Eqüino 30 

9 Epidídimo 1A - Eqüino 30 

7 Epiglote - Eqüino 30 

8 Esfregaço de sangue humano 30 

9 Estômago - Cão 30 

7 F.U.N. - Cão 30 

8 Feixe Vásculo Nervoso TM - Eqüino 30 

9 Feixe Vásculo RF - Eqüino 30 

7 Fígado - Eqüino 30 

8 Fígado - Porco 30 

9 Fígado - Preá 30 

7 Gordura . Uni/multil - Rato 30 
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8 Hipófise – Eqüino  30 

9 Ileo - Eqüino 30 

8 Intestino delgado - Cão 30 

9 Linfonodo - Eqüino 30 

9 Medula - Cão 30 

7 Mitose – Raiz cebola 30 

8 Músculos esqueléticos - Coelho 30 

9 Nervo - Cão 30 

7 Ossificação endocondral 30 

8 Osso Longo - Cobaia 30 

9 Pâncreas - Canino 30 

7 Pâncreas – Rato 30 

8 Parótida - Cão 30 

9 Parótida - Eqüino 30 

8 Pele fina - Cão 30 

9 Pele Grossa - Cão 30 

 

Bioquímica – Físico Químico  Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura com seis 

bancadas, chuveiro e lava olhos, seis pias, ar condicionado, exaustor profissional,  capela e  

tubulação de gás. Equipamentos de proteção coletiva – EPCS.  Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. Produtos e equipamentos 

que compõem a estrutura. 

***** Produtos e equipamentos que compõem a estrutura 

 

Item Equipamento Quantidade 

1 agitador de tubos vortex 1 

2 agitador magnético co aquecimento macro 4 

3 balança analitica ag200 2 

4 balança de precisão 1 

5 balança semi analitica bg 1000 2 

6 balança semi-analítica as 500 marte 2 

7 banho maria 1 

8 banho maria de bocas 2 

9 banhos de aquecimento 1 

10 bloco digestor mod. te 040/25 1 

11 bomba de vácuo 1 

12 capela de exaustão - permution 1 

13 capela de exaustão de gases q216-23 2 

14 capela para exaustão 1 

15 centífuga de tubos 2 

16 centrifuga para tubos- q 222t216 2 

17 cronometro digital 5 

18 destilador de nitrogênio/proteina mod. te 036/3 1 

19 estufa bacteriológica marca quimis mod q-316m 5 

20 estufa de esterelizalção e secagem 3 

21 extenção elétrica 2 

22 fonte de eletroforese modello 250ex 1 

23 manta aquecedora 250ml 6 

24 manta aquecedora 500ml 6 

25 mesa agitadora 1 

26 micro ondas kc-4077 1 

27 moinho analítico mod. 298-a21 1 

28 mufla 300/900 cº 1 

29 ph metro de bancada 2 
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Item Equipamento Quantidade 

30 placa aquecedora 6 

 

Laboratório de Técnica Dietética:  Tamanho (11,7 X 19,7 m) tem em sua estrutura um 

espaço amplo de cozinha industrial com sete Box com piso impermeável, com tubulação de 

gás, contendo em seu interior doze pias e um sistema de exaustão profissional, excelente 

iluminação com lâmpadas  fechadas, almoxarifado de alimentos com estantes com prateleiras 

em aço inoxidável. Destina-se exclusivamente  as atividades de aulas práticas dos Cursos de 

Nutrição e Gastronomia.  

*****Equipamentos e produtos que compõe a estrutura 

 

 

ITEM Equipamento Quantidade 

1 ESTANTE COM 4 PLANOS GRADEADOS EM AÇO INOX 2 

2 FREEZER VERTICAL EM AÇO INOX COM DUAS PORTAS 2 

3 REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM DUAS PORTAS 2 

4 GUICHE EM AÇO INOX 1 

5 SALAMANDRA Á GÁS EM AÇO INOX  COM UMA CAMARA 1 

6 MESA LISA EM AÇO INOX COM UMA PRATEHEIRA INFERIOR LISA 1 

7 MESA EM AÇO INOX COM UMA CUBA DE 500X400X250mm 5 

8 FORNO COMBINADO Á GÁS EM AÇO INOX WG PARA  1 

9 CHAIR BROILLER EM AÇO INOX COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA 1 

10 MESA LISA CONFECCIONADA EM AÇO INOX 6 

11 MESA EM AÇO INOX COM IMA CUBA  1 

12 MESA LISA DE INOX 10 

13 MESA LISA DE AÇO INOX COM 1 GAVETA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS  10 

14 COIFA  EM AÇO INOX COM TRONCO PIRAMIDAL COM FILTRO 10 

15 MESA LISA DE AÇO INOX COM 1 GAVETA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS  10 

16 MESA EM AÇO INOX COM DUAS CUBAS  10 

17 MESA LISA DE AÇO INOX COM 1 PRATELHEIRA INFEIOR LISA E COM 4 
RODÍZIOS  

10 

18 FOGÃO EM AÇO INOX COM  SEIS QUIEMADORES SIMPLES 1 

19 MESA LISA DE AÇO INOX COM 1 GAVETA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS  10 

20 LIQUIDIFICADOR DE INOX COM CAP PARA 5 LITROS 2 

21 LIQUIDIFICADOR DE INOX COM CAP PARA 2 LITROS 5 

22 BALANÇA PARA ALIMENTOS CAP 5 KILOS 4 

23 LIQUIDIFICADOR DE INOX COM CAP PARA 2 LITROS 5 


