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EMENTA 

Análise da saúde como um fenômeno social condicionado historicamente e estudo dos 

determinantes sociais da saúde com ênfase na sociedade brasileira. Construção social do corpo 

e relação entre cultura, sociedade e processo doença/saúde, relação entre comunicação, 

sociedade e processo saúde/doença. Unidade biológica e diversidade cultural humana; as 

respostas culturais dos diferentes grupos humanos para uma necessidade básica de 

sobrevivência humana; diversidade de práticas alimentares a partir de diferentes sistemas de 

classificação dos alimentos. Fatores sócio-econômicos e culturais em que influenciam as 

escolhas alimentares. 

 

OBJETIVOS 

 Estudar e conhecer os conceitos da Antropologia e da Sociologia; 

 Discutir as políticas de saúde tomando como referência o conceito de pluralidade, 

alteridade, socialização, interação e traduzibilidade. 

 Compreender as relações simbólicas acerca da alimentação e nutrição. 

 Discutir o papel do (a) nutricionista (o) na perspectiva de compreender e as 

pluralidades sócio-culturais ligadas à atuação profissional. 

 

 

PERFIL DO EGRESSO 
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O Nutricionista a ser habilitado pela Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana 

(FAT) terá uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificado para o 

exercício do cuidar/cuidado e da docência na área da Nutrição, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença de acordo com o perfil epidemiológico nacional, com 

ênfase na região do semiárido baiano, identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus 

determinantes. Capacitado a atuar como integrante de uma equipe multidisciplinar, com 

senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano. Deverá em sua ação profissional ser capaz de: 

 

 Compreender a Nutrição como prática social, historicamente determinada e reconhecer 

as marcas do processo de trabalho em Nutrição na atualidade. 

 Construir, tanto individual como coletivamente, soluções para os problemas de saúde da 

comunidade avaliando seu impacto e resolubilidade 

 Atuar de modo sistemático nos diversos campos de trabalho do nutricionista 

estabelecendo prioridades. 

 Adotar postura coerente com um compromisso ético político para com a melhoria das 

condições de saúde da população 

 Assumir condutas éticas no desenvolvimento de suas ações profissionais, manter 

elevado o nome da profissão participando ativamente para sua maior visibilidade social 

 Comprometer-se com a educação permanente e com a produção de conhecimento 

socialmente relevante. 

 Efetuar leituras críticas e contextualizadas da realidade do país comprometendo-se com 

a reconstrução da sociedade e o resgate de valores éticos e humanos. 

 Estabelecer relações de trabalho produtivas regidas pelo respeito mútuo e pelo princípio 

da pluralidade de idéias 

 Comprometer-se com a educação permanente de sua equipe de trabalho com vistas a 

desenvolver a competência técnica e ética para o cuidado humano e solidário. 

 Interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo seu papel de sujeito 

histórico e de mudança. 

 Usar com criticidade a tecnologia em função da qualidade de assistência de 

Enfermagem  
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 Planejar, implementar, supervisionar e avaliar programas de educação e promoção à 

saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos 

processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento, no âmbito local;  

 Intervir no processo de saúde/doença responsabilizando-se pela qualidade do 

cuidar/cuidado de enfermagem ao ser humano nos seus diferentes níveis de atenção à 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência;  

 Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 

apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;  

 Participar no planejamento e avaliação dos programas de assistência à saúde da 

instituição de atuação;  

 Participar das associações de classe e organizações sociais.  

 Participar e aplicar pesquisas e /ou outras formas de produção de conhecimento que 

objetivem a qualificação da prática profissional. 

 Contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde, garantindo à população o 

acesso a serviços de forma integral, universal e equânime.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I UNIDADE 

1. Introdução à Antropologia 

2. Conceito de Cultura. 

Concepção de diversidade, alteridade e pluralidade cultural. 

3. Conceito de Antropologia da Saúde; 

4. Etnografia e Saúde. 

II UNIDADE 

5. Alimentação e sistemas culturais 

6. História da alimentação; 

7. O papel social do nutricionista 

8. Serviços de saúde e as dinâmicas sociais. 

III UNIDADE 

9. Introdução à Sociologia 

10. Conceito de Socialização, fato social e interação. 

11. Concepção de diversidade, alteridade e pluralidade cultural. 

12. Conceito de Sociologia da Saúde; 
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METODOLOGIA 

 

     Os conteúdos serão trabalhados de forma interativa, em que a relação professor/aluno 

estará em consonância com a produção e divulgação do conhecimento.  

   Neste sentido compete:  

      Ao professor: A mediação do conteúdo através de exposição dialogada , a coordenação 

das atividades em sala de aula e em campo, a utilização de técnicas de dinâmica de grupo de 

sensibilização, assim com estimulando a ludicidade pedagógica. 

      Ao aluno: Participar de trabalhos em grupo e individuais, realizar as atividades  em sala, 

assim as atividade de campo, buscar ampliar as referências bibliográficas utilizadas na 

disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A disciplina tem como propósito desenvolver além de uma ação individual, uma ação coletiva 

e integrada, logo, a avaliação como substrato do processo ensino-aprendizagem é entendida 

mediante o compromisso e a participação dos educandos nas atividades realizadas, levando-se 

em consideração a fundamentação teórica, o nível de abstração, o poder de relação e análise 

frente aos conteúdos trabalhados. 

Assim, propomos: 

 Prova escrita  

 Apresentação de trabalhos 

 Participação em sala de aula 

  Seminários 
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