
ATIVIDADES CURSO DE NUTRIÇÃO 2019.1 -  

O Curso de Nutrição oferece atividades aos seus estudantes, para estimular e promover as melhores estratégias de estudo:  
MONITORIAS, PROJETOS DE EXTENSÃO e INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

AÇÃO PÚBLICO PERÍODO UNIDADE EM QUE 
SERÁ 

DESENVOLVIDO 

RESUMO 

MONITORIA: Deontologia e ética Estudantes do curso de 
Nutrição a partir do 2º 
semestre 

 
 
 

18/03 a 
20/06/2019 

Asa Sul  Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de deontologia e ética 

MONITORIA: Técnica Dietética II Estudantes de Nutrição a 
partir do 6º semestre 

Asa Sul Oferece estratégias de estudo em grupo e individual, na área de Técnica Dietética, 
com reforço em práticas na cozinha de técnica dietética. 

MONITORIA: Gestão na Produção de 
Refeições I 

Estudantes de Nutrição a 
partir do 6º semestre 

Asa Sul Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de Gestão na 
Produção de Refeições I. 

MONITORIA: Epidemiologia Estudantes de Nutrição, 
enfermagem, fisioterapia, 
farmácia a partir do 4º 
semestre 

Asa Sul Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de Epidemiologia. 

MONITORIA: Nutrição no Curso da 
Vida I 

Estudantes de Nutrição a 
partir do 6º semestre 

Asa Sul. Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de Nutrição no Curso 
da Vida I. 

MONITORIA: Nutrição Esportiva Estudantes de Nutrição a 
partir do 6º semestre 

Asa Sul. Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de Nutrição Esportiva. 

MONITORIA: Fisiopatologia e 
Dietoterapia I 

Estudantes de Nutrição a 
partir do 6º semestre 

Asa Sul. Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de Fisiopatologia e 
Dietoterapia I 

PROJETO DE EXTENSÃO: Simulação 
realística 

(Profª Alexandra Martins e  
Fernanda Garcia) 

Estudantes de Enfermagem, 
Nutrição, Fisioterapia, 
Farmácia e Comunicação 
Social  

 
 
 
 
 
 
 

18/03 a 
12/12/2019 

 
 
 
 
 

Organização do 
professor com o 
grupo de alunos 

participantes. 

Oferece ambiente de aprendizado realístico em laboratório, desenvolvendo 
habilidades e competências de comunicação, liderança, administração  e 

colaboração durante a prática da simulação. 

PROJETO DE PESQUISA: 
Atendimento Ambulatorial 
(Profª Leandro Rodrigues) 

 
Estudantes de Nutrição 

Oferece ambiente de aprendizado em ambiente ambulatorial, entendendo a 
prática clinica, prescições de dietas, avaliação nutricional e gerenciamento de um 
consultório. Também aprendendo a trabalhar com sofware para cálculo de dietas. 

PROJETO DE EXTENSÃO: Estratégias 
de promoção a saúde no contexto de 

recrudescência das infecções 
sexualmente transmissíveis   

(Profª Thais Ranniele de Oliveira) 

Estudantes de todos os 
cursos e estudantes de 
escolas públicas do DF 

Oferece atividades para o aprendizado de técnicas de promoção da saúde coletiva 
e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis – palestras, oficinas, jogos 

educacionais. 

PROJETO DE EXTENSÃO: 
Oficinas de redação de trabalho 

científico (Prof. Érico Rosas) 

Estudantes dos cursos da 
área de saúde 

Oferece atividades de aprendizagem em metodologia científica,  
capacitação para a produção e apresentação do TCC. 

 

 


