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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

NUTRIÇÃO
 

2017.1 

CÓDIGO
 

DISCIPLINA 

OPTATIVA NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36H  

 

EMENTA 

Alimentação e Nutrição e Avaliação Nutricional nas fases específicas da gestação, 

complicações da gestação, Fisiologia da lactação, fisiologia digestiva na infância, 

Patologias gastrointestinais na Infância, alimentação complementar, cardápio infantil , 

recomendação nutricional, conduta dietética e cálculo de dietas para gestante, lactente, 

diarreias na infância e alergias e intolerâncias alimentares.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

� Tornar o aluno apto a realizar atendimento clínico-nutricional a gestantes, 

nutrizes e lactentes, prescrição nutricional individualizada, de acordo com a 

demanda nutriconal fisiológica e/ou patológica  em cada situação. 

Objetivos específicos : 

� Prestar atendimento nutricional a gestantes, nutrizes e lactentes; 

� Conhecer os padrões de avaliação nutricional de gestantes e lactentes para 

traçar perfil nutriconal; 

�  Identificar as necessidades nutricionais específicas em cada fase de vida; 

� Realizar prescrição nutricional individualizada em caráter preventivo; 

� Realizar prescrição Nutricional individualizada em situações patológicas. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico  capaz de atuar na 
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promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial  a 

população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e 

coletividade, através  da atenção dietética. A  formação generalista, humanista, ética, 

inovadora  e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica, 

social,  cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as 

áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição. 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 

Conceitos na Nutrição Materno-infantil 

Alimentação e Nutrição das Gestantes 

Alimentação e Nutrição das Gestantes 

Amamentação e Lactente 

Recém-nascidos 

Nutrição da Criança 

Cardápios Lactente 

Fisiologia RN 

Distúrbios Gastrointestinais na Infância 

 

METODOLOGIA 

- Data show, DVD, som; 

- Aulas expositivas participadas; 

- Aulas Práticas em campo; 

- Discussão de Casos Clínicos em sala de aula. 

 

AVALIAÇÃO 

O aluno deverá obter média 7,0, para ser aprovado na disciplina  
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COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 


