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CURSO: Medicina UFSJ CCO 2022/2 
Disciplina optativa. Título: Oficinas de alimentação e nutrição incluindo a 

prevenção de transtornos alimentares 
 

Turno: Manhã.                   
Horário: 7h às 11h 
Dia da semana: Sextas-feiras de 15 em 15 dias, sendo que a última aula é após 7 
dias da penúltima. 
Início: 02 de setembro de 2022 
Término: 7 de outubro de 2022 
Datas dos 4 encontros presenciais em 2022: 02/09, 16/09, 30/09 e 7/10 
Vagas disponíveis: 20 vagas (Medicina) 
Local: Campus CCO sala XX 
Docente Responsável: Aisha Aguiar Morais 
Estagiária em docência: Ana Carolina Corrêa Café 

 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2021 

Unidade curricular 

Oficinas de alimentação e nutrição incluindo a 
prevenção de transtornos alimentares 

Departamento 

Medicina 

Período 

2022-2 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

23h 

Prática 

22h 

Total 

45h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado 

 

Pré-requisito 

Aprovação na 
matéria intitulada: 

Introdução à 
Clínica 1 

 

 

Co-requisito 

Nenhum 

 

EMENTA 
 

Oficinas com temas relacionados à prevenção de transtornos alimentares e execução do Guia Alimentar 

para a População Brasileira. As oficinas da disciplina visam possibilitar aos alunos: adquirir 

conhecimentos sobre as bases de uma alimentação adequada e saudável baseadas nos preceitos do 

Guia alimentar da população brasileira. Serão também levantadas estratégias para sua implementação 

pelo aluno para si próprio, seus contatos e para os pacientes por ele atendidos, incluindo habilidades 

para a prevenção de transtornos alimentares.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivos gerais: promover saúde de pessoas e comunidades como um todo, hoje e no futuro. 

Objetivos do módulo 1: Fazer a apresentação pessoal dos alunos. Estabelecer coletivamente os 

combinados para a boa convivência e funcionamento da disciplina. Construir coletivamente o conceito 

de alimentação adequada e saudável. Despertar para a importância da palavra ‘alimentação’ para cada 

indivíduo e para o coletivo. Apresentar o paradigma de alimentação adequada e saudável adotado pelo 

Guia Alimentar. Apresentar os dados nacionais e regionais, sobre perfil nutricional e epidemiológico da 

população, com destaque para seu impacto nas doenças crônicas não transmissíveis e o papel da 

alimentação enquanto fator de risco modificável. Abordar sobre a importância da prevenção dos 

transtornos alimentares, de uma relação bem-sucedida com a comida e com a imagem corporal. Refletir 

sobre alimentos de matar a fome e alimentos de matar o desejo. Desenvolver uma oficina de mindful 

eating presencial com os alunos. 

Objetivos do módulo 2: Elucidar sobre os níveis de processamentos dos alimentos, de acordo com a 

classificação adotada no Guia Alimentar. Trabalhar a desconstrução de mitos ou conceitos equivocados 

na classificação dos alimentos. Compreender como os grupos de alimentos e a combinação dos 

alimentos contribuem para uma alimentação bem-sucedida. 

Objetivos do módulo 3: Refletir sobre as “Quatro recomendações e uma regra de ouro” do Guia 

Alimentar. Identificar as refeições comumente consumidas pelas famílias atendidas pelos alunos nos 

Práticas de Integração Educação, Saúde e Comunidade. Analisar a composição das refeições 

presentes no território segundo processamento dos alimentos. Reconhecer os grupos de alimentos 

adotados pelo Guia Alimentar. Discutir como a combinação dos alimentos pode ser feita. Valorizar os 

alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias regionais. Refletir sobre 

atitudes e posturas em torno do ato de comer e a comensalidade. Compreender os potenciais 

obstáculos para a adoção das recomendações sobre a escolha de alimentos e a combinação de 

alimentos. Despertar a reflexão crítica de como a equipe pode apoiar os sujeitos na superação desses 

obstáculos. 

Objetivos do módulo 4: “Dez Passos para Uma Alimentação Adequada e Saudável”. Instrumentalizar 

os alunos acerca de materiais e alternativas disponíveis para trabalhar ações de Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável na prática profissional e contribuir para a permanência dessas 

ações nas práticas dos profissionais de saúde nos seus territórios de abrangência. Aprofundar na 

instrumentalização para sua implementação junto às equipes de saúde das unidades. Obter retorno dos 

alunos sobre a disciplina desenvolvida. Compartilhar experiências. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR DATA 

Data Hora Carga 
horária 

Atividades Conteúdo programático 

02/09 7h às 11h 4h Síncrona 
presencial 

 

Módulo 1: Apresentação dos alunos. Combinados 
da disciplina. Construção do conceito de 
alimentação adequada e saudável. Dados sobre 
perfil nutricional e epidemiológico da população. 
Prevenção dos transtornos alimentares. Relação 
com a comida e com a imagem corporal. Mindful 
eating presencial com os alunos. Para próximo 
módulo:  

  2h Assíncrona Comida de verdade com Rita Lobo. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qRQ8T0EtB0E 

  2h Assíncrona Filme Muito Além do Peso 
https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4 

  3h Assíncrona Guia Alimentar para a População Brasileira 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_al
imentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 
 

  3h Assíncrona Guia Alimentar para a População Brasileira: Guia de 
Bolso 
(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicac
oes/guiadebolso2018.pdf) 
Audiolivro do Guia Alimentar para a População 
Brasileira: Disponibiliza o Guia Alimentar ao público 
cego. 
(https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12491_AU
DIOLIVRO+DO+GUIA+ALIMENTAR+PARA+A+PO
PULACAO+BRASILEIRA). 
 

16/09 7h às 11h 4h Síncrona 
presencial 

Módulo 2:  Níveis de processamentos dos 
alimentos. Conceitos equivocados na classificação 
dos alimentos.  
Os grupos e a combinação dos alimentos. 

  4h  
 
 
 
 
 
 

 
 

Assíncrona Texto em PDF – Comida que cuida: Receitas e 
Histórias para você fazer as pazes com o seu 
coração. ...“Seja qual for a sua máquina, só ponha 
combustível de primeira”... 
https://www.programaviva.com.br/wp-
content/uploads/2018/09/Comida-que-cuida-3-
Receitas-e-historias-para-voce-fazer-as-pazes-
com-o-seu-coracao.pdf 
 

  6h Trabalho 
em equipes  

Super 
chefs 

presencial 

Super chefs em ação. Oficina de culinária em 
grupos. O prato será definido por cada equipe. 
Fotos e vídeos para registrar o trabalho. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRQ8T0EtB0E
https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guiadebolso2018.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guiadebolso2018.pdf
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12491_AUDIOLIVRO+DO+GUIA+ALIMENTAR+PARA+A+POPULACAO+BRASILEIRA
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12491_AUDIOLIVRO+DO+GUIA+ALIMENTAR+PARA+A+POPULACAO+BRASILEIRA
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12491_AUDIOLIVRO+DO+GUIA+ALIMENTAR+PARA+A+POPULACAO+BRASILEIRA
https://www.programaviva.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Comida-que-cuida-3-Receitas-e-historias-para-voce-fazer-as-pazes-com-o-seu-coracao.pdf
https://www.programaviva.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Comida-que-cuida-3-Receitas-e-historias-para-voce-fazer-as-pazes-com-o-seu-coracao.pdf
https://www.programaviva.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Comida-que-cuida-3-Receitas-e-historias-para-voce-fazer-as-pazes-com-o-seu-coracao.pdf
https://www.programaviva.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Comida-que-cuida-3-Receitas-e-historias-para-voce-fazer-as-pazes-com-o-seu-coracao.pdf
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30/09 7h às 11h 4h Síncrona 
presencial 

Módulo 3: “Quatro recomendações e uma regra de 
ouro. Refeições comumente consumidas pelas 
famílias atendidas pelas equipes da Atenção 
Primária em Saúde. Analisar a composição dessas 
refeições e o processamento dos alimentos. Grupos 
e combinação dos alimentos. Valorização dos 
alimentos in natura, minimamente processados e 
preparações culinárias regionais. O ato de comer e 
a comensalidade. Obstáculos para a adoção das 
recomendações sobre a escolha e a combinação de 
alimentos. Como apoiar os sujeitos na superação 
desses obstáculos. 

  1h Assíncrona Documentário Ilha das Flores. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oFtChMBAx3U 

  4h Assíncrona Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 
2 anos (versão completa) 
(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicac
oes/guia_da_crianca_2019.pdf) 
Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 
2 anos (versão resumida) 
(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicac
oes/guia_alimentar_2anos.pdf) 
 

        4h Assíncrona Manual instrutivo: implementando o guia alimentar 
para a população brasileira em equipes que atuam 
na Atenção Primária à Saúde: 
(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicac
oes/manual_instrutivo_guia_alimentar_pop_brasilei
ra.pdf) 
Leitura para avaliação da disciplina no último dia. 
 

07/10 7h às 11h 4h Síncrona 
presencial 

Módulo 4: “Dez Passos para Uma Alimentação 
Adequada e Saudável”. Materiais e alternativas para 
trabalhar ações de educação alimentar na prática 
profissional e contribuir para a permanência dessas 
ações nas práticas dos profissionais de saúde nos 
seus territórios de abrangência. Simulação de um 
atendimento presencial com avaliação pelo método 
do “Que tal” e ‘Que bom”. Retorno dos alunos sobre 
a disciplina desenvolvida. Compartilhar 
experiências. Encerramento 
 
Postagem no portal até o dia 14 de outubro: 
1) Comentário breve de duas referências do portfolio 
de alternativas.  
2) Sugestões, tais como, melhorias para a disciplina, 
melhorias no processo de trabalho e na condução 
dos casos dos usuários. 
 

Total 
de 

horas  

 45 
horas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oFtChMBAx3U
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_2anos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_2anos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_instrutivo_guia_alimentar_pop_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_instrutivo_guia_alimentar_pop_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_instrutivo_guia_alimentar_pop_brasileira.pdf
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Metodologia crítico-reflexiva, abordagem educativa voltada para adultos. Esses já têm diversos 
conceitos e conhecimentos estruturados e precisam encontrar sentido em determinada questão para 
que ela se torne interessante ou ressignificada. Dentro dessa proposta serão realizadas:  

Oficinas em equipe. 

Mindful eating presencial. 

Indicação de vídeos e filmes. 

Indicação de leitura. 

Colaboração com colegas. 

Experiências como forma de aprendizado. 

Aprendizado por meio dos sentidos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Participação nas aulas. Registro do trabalho Super chefs em ação. Avaliação de uma simulação de 

atendimento, dentro da proposta do “Que tal” e “Que bom”, com a participação dos alunos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

__BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Princípios. Cap. 1. In: _______ Guia alimentar para a população brasileira, 2. 

ed. , Brasília, 2014. Disponível em: < http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/ 

novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf 

__BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Manual instrutivo : implementando o guia alimentar para a população brasileira em equipes que 

atuam na Atenção Primária à Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde; Universidade de São 

Paulo. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 

__Alvarenga, M et. al. Nutrição Comportamental. Barueri, SP: Manole, 2015  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

___BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. II Caderno 

de educação popular em saúde, Brasília, 2014. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov. 

br/bvs/publicacoes/2_caderno_educacao_popular_saude.pdf>. 
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___BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, Brasília, 2009. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

publicacoes/politica_nacional_educacao_permanente_sus.pdf>. 

___BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília, 2016. Disponível em : 

<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/02/vigitel-brasil-2016.pdf>. 

CANELLA, D.S. et al. Ultra-processed food products and obesity in Brazilian households 

(2008-2009). PLoS One. 25; v.9, n.3, e92752. 2014. Disponível em: <http://journals.plos.org/ 

plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092752> 

__Comida de verdade com Rita Lobo. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qRQ8T0EtB0E 
__Filme Muito Além do Peso 
https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4 
__ Comida que cuida: Receitas e Histórias para você fazer as pazes com o seu coração.  
https://www.programaviva.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Comida-que-cuida-3-Receitas-e-
historias-para-voce-fazer-as-pazes-com-o-seu-coracao.pdf 
__ Documentário Ilha das Flores. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oFtChMBAx3U 

__ Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos (versão completa) 

(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf) 
__Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos (versão resumida) 
(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_2anos.pdf) 
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(Carimbo) 

______________________________ 
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