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2º 

 

EMENTA 
Nutrientes contidos em diferentes matrizes alimentares. Introdução ao conceito de biodisponibilidade 
de nutrientes. Tabelas de composição de alimentos. Introdução à metologia de análise de alimentos – 
determinações químicas dos nutrientes na matriz alimentar. Guias alimentares. Estudo dos grupos de 
alimentos: água, açúcares, amido e polissacarídeos não-amido, óleos e gorduras, cereais, 
leguminosas, frutas, hortaliças, leite e derivados, ovos. Alimentos para fins especiais e dietéticos. 
Fortificação de alimentos. 
 

OBJETIVOS 

 

 

PERFIL DO EGRESSO 
O nutricionista a ser habilitado pela Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana (FAT) terá uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com formação técnico-científica no que se refere ao 

conhecimento dos alimentos e da Nutrição, de forma a ser qualificado para o exercício de planejar, 

executar e avaliar nutricionalmente o indivíduo trabalhando junto à equipe na prevenção e/ou tratamento de 

indivíduos através da alimentação.  

Entendendo a evolução da sociedade e do padrão alimentar, na transformação do perfil nutricional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Nutrientes contidos em diferentes matrizes alimentares; 
 Introdução ao conceito de biodisponibilidade de nutrientes; 
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 Tabelas de composição de alimentos; 
 Introdução à metodologia de análise de alimentos – determinações químicas dos nutrientes na matriz 
alimentar; 
 Guias alimentares; 
 Estudo dos grupos de alimentos: água, açúcares, amido e polissacarídeos não-amido, óleos e 
gorduras, cereais, leguminosas, frutas, hortaliças, leite e derivados, ovos; 
 Alimentos para fins especiais e dietéticos. Fortificação de alimentos. 
 

 

METODOLOGIA 
Aulas teóricas expositivas e/ou participativas 
Trabalhos em grupo (estudos dirigidos e estudos de casos) 

 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Serão aplicadas três avaliações escritas individuais e três trabalhos temáticos com pontuações 
idênticas, de deverão compor a média do semestre. 
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