
PLANO INTEGRADO – CURSO DE NUTRIÇÃO 

VIGÊNCIA 2023 

 O presente plano integrado do curso de Nutrição apresenta o planejamento das atividades, melhorias, capacitações resultantes das discussões 

realizadas pelo Núcleo Docente Estruturante do curso para o ano de 2023. Este conjunto de processos e atividades foi dividido e sistematizado em áreas de 

trabalho e o plano foi aprovado em reunião de colegiado de curso.  

ÁREA - ENSINO  

Evidencias: dados, 
documentos, legislações, 
mapas, planos setoriais 
vigentes e processos de 

planejamento anteriores 

Público Alvo Estratégia de 
mobilização  

Data prevista Responsáveis Metas 

Dados coletados da CPA – 
avaliação de docentes, 
reunião NDE 

Docentes do curso de 
Nutrição 

Discussão dos 
resultados do 
instrumento de 
avaliação e indicadores e 
posterior 
desenvolvimento do 
plano de ação 

Fevereiro/2023 Coordenadora Ana Aperfeiçoar a 
metodologia de 
ensino através da 
avaliação realizada 
pelos discentes e 
docentes do curso 

Discussão em reunião de 
NDE 

Discentes da primeira 
fase  

Organização de 
recepção aos calouros 
de forma Humanizada 
juntamente com o 
núcleo comum 

Fevereiro/2023 Coordenadora Ana Trazer a empatia e a 
humanização aos 
calouros da primeira 
fase do núcleo 
comum da área da 
saúde através de 
uma atividade 
inovadora e 
interativa entre os 
alunos 



Metas a serem atingidas 
para a avaliação do MEC 

Professores do curso 
de Nutrição 

Divulgação do PDI e PPC 
do curso 

Fevereiro /2023 Coordenadora Ana Divulgar a 
composição do Pdi  e 
PPC do Curso de 
Nutrição a todos os 
professores a fim de 
que eles entendam 
do que se trata o 
documento. 

 

ÁREA – PESQUISA E EXTENSÃO  

Evidencias: dados, 
documentos, 
legislações, mapas, 
planos setoriais 
vigentes e processos de 
planejamento 
anteriores 

Público Alvo Estratégia de 
mobilização  

Data prevista Responsáveis Metas 

Metas a serem 
atingidas pelo MEC 

Docentes do curso  Avaliar os currículos de 
professores e verificar 
quais deles não tem 
publicações nos últimos 
3 anos – mobilizar 
grupos de pesquisas, 
professores mais 
experientes e inserir os 
professores que 
precisam de publicação 
junto par aumentar os 
índices – incentivar os 
mesmos a produzir 

Início - março/2023 Coordenadora Ana  Melhorar os índices de 
pesquisa e extensão do 
curso.  



projetos de pesquisa e 
extensão junto aos 
editais da instituição 

Divulgação dos 
trabalhos de extensão e 
pesquisa dos alunos do 
curso  

Discentes do curso Incentivar e instigar o 
desenvolvimento de 
projetos durante a 
graduação 

Semestralmente Alunos do curso Possibilitar que todos 
os alunos do curso 
conheçam os trabalhos 
que estão sendo 
desenvolvidos e 
aplicados na 
comunidade 

 

ÁREA – CAPACITAÇÕES (PALESTRAS, CURSOS, WEBNÁRIOS)  

 

Evidencias: dados, 
documentos, 
legislações, mapas, 
planos setoriais 
vigentes e processos de 
planejamento 
anteriores 

Público Alvo Estratégia de 
mobilização  

Data prevista Responsáveis Metas 

Palestra  com a 
coordenadora da 
fiscalização do CRN 10 - 
SC 

Alunos da primeira fase 
do curso 

Apresentar e discutir 
com os alunos as 
estratégias e o trabalho 
do conselho regional no 
estado e sua 
representatividade no 
conselho federal de 
Nutrição CFN 

Maio 2023 Coordenadora Ana Possibilitar aos alunos 
conhecer os órgãos 
representativos da 
profissão bem como o 
código de ética do 
nutricionista 



Semana de formação 
docente 

Docentes do curso e da 
universidade 

Proporcionar ao corpo 
docente da 
universidade 
capacitação das 
principais ferramentas 
metodológicas para o 
processo de ensino 
aprendizagem 

Fevereiro 2023 NDA Integrar os professores 
da universidade e 
capacita-los para o 
exercício da s 
atividades docentes. 

Dia do Cha Discente e docentes 
dos cursos de Nutrição 
e Farmacia 

Integrar os cursos da 
área da saúde em um 
assunto relevante para 
ambas especialidades 

Maio 2023 Palestrantes a 
confirmar 

Integração dos cursos e 
conhecimento sobre o 
tema 

III Semana acadêmica 
do curso de Nutrição 

Alunos e professores da 
universidade 

Debater assuntos 
relevantes e 
emergentes da área de 
nutrição  

Agosto 2023 Palestrantes a 
confirmar 

Integrar as fases do 
curso de Nutrição 
através do evento de 
temas emergentes da 
área de Nutrição 

Performance Esportiva Discente e docentes 
dos cursos de Nutrição 
e Educação física 

Integrar os cursos da 
área da saúde em um 
assunto relevante para 
ambas especialidades 

Outubro 2023 Palestrantes a 
confirmar 

Integração dos cursos e 
conhecimento sobre o 
tema 

 

ÁREA – DIVULGAÇÃO CURSO 

Evidencias: dados, 
documentos, 
legislações, mapas, 
planos setoriais 
vigentes e processos de 
planejamento 
anteriores 

Público Alvo Estratégia de 
mobilização  

Data prevista Responsáveis Metas 



Elaboração de material 
informativo da 
campanha de 
marketing da 
universidade 

Comunidade externa Produção de materiais 
como vídeos 
institucionais, imagens 
e informações sobre a 
estrutura do curso e o 
coordenador do curso 

Dezembro /2022 a 
Fevereiro/ 2023 

Coordenadora Ana  Levar conhecimento a 
respeito dos alimentos 
e formas de prepara-lo 
bem como divulgar as 
redes sociais da 
universidade e do curso 
de Nutrição 

Campanha do processo 
seletivo de inverno 
2023 

Comunidade externa  
 

Maio 2023 Uniarp Possibilizar os futuros 
alunos a conhecer a 
estrutura da 
universidade bem 
como características de 
todos os cursos 
ofertados na IES. 

Expo Carreiras Comunidade interna e 
externa 

Stand do curso Outubro 2023 UNIARP Proporcionar 
experiencia e 
informação a 
comunidade interna e 
externa sobre o curso 
de Nutrição. 

• Esse plano integrado pode sofrer eventuais mudanças no decorrer do ano em vigência.  


