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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO 2° SEMESTRE - 2019 

Disciplina Dia Horário 
Professores 

Local 
Início Créditos 

Elaboração de Artigos 

Científicos 

Sexta- 

Feira 

14h às 

17h 

Luiz Antonio dos Anjos e Milena 

Barcza  

Sala 812 

23/08 04 

Seminário Avançado 

em Ciências da 

Nutrição* 

Sexta 

Feira 

11h às 

13h  

Mariana Sarto, Rafael Cadena, 

Patricia Camacho 

Auditório da Faculdade de 

Nutrição 

 

 

A definir 
04 

 

DISCIPLINAS NÃO OBRIGATÓRIAS DO 2° SEMESTRE - 2019 

Disciplina Dia Horário 
Professores 

Local 
Início Créditos 

Avaliação 

Nutricional- 

Sexta 

Feira 
9 as 11h 

Vivian Wahrlich e Luiz Antonio dos 

Anjos 

Sala 812 

23/08 03 

Desenvolvimento de 

Alimentos para Fins 

Especiais 

 

Terça-

feira 
A definir 

Rafael Silva Cadena 

Vânia Mayumi Nakajima 

Sala 812 

13/08 04 

Estagio em docência 

II 

Da 

Disciplina 

Da 

Disciplina 
Da disciplina da graduação 12/08 02 

Epidemiologia em 

Saúde e Nutrição 

Quinta- 

Feira 
9 às 12 h 

Edna Massae Yokoo  

Mariana Campos Araújo 

Sala 812 

A definir 03 

Leituras em 

Ciências da 

Nutrição 

Quinta- 

Feira 
14 ás 17 h 

Patrícia Camacho, Patrícia 

Henriques, Luciene Burlandy 

Sala 812  

A definir 04 



Métodos 

Qualitativos de 

Análise de Políticas 

Sociais  

Terça-

Feira 

14h às 

17h 

Luciene Burlandy 

Sala 812 

 

21/08 04 

Seminários de 

Cardiometabolismo 

e Doença Renal 

Crônica 

Quinta-

Feira 
A definir Denise Mafra A definir 04 

Métodos 

Quantitativos para 

Análise 

Epidemiológica 

A definir A definir A definir A definir A definir 

Cada crédito corresponde a 15 horas  

 

Ementas das Disciplinas 
Obrigatórias 

 

Elaboração de Artigos Científicos 

Ementa: Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos científicos. Estruturação de textos 

científicos. Preparação de resumos para reuniões científicas e manuscritos para submissão para 

publicação. Realização de revisões sistemáticas. Normas de editoração científica. Linhas editoriais 

de periódicos da área de Nutrição. 

 
Seminário Avançado em Ciências da Nutrição 

Ementa: Conteúdo variável que visa trazer temas atuais e relevantes na área de Ciências da 

Nutrição através da apresentação de projetos de pesquisas desenvolvidos no âmbito da PPGCN e de 

outras áreas afins. Os seminários serão realizados por pesquisadores convidados que apresentarão 

resultados recentes de seus trabalhos e pelos alunos da PPGCN que apresentarão seus projetos. 

 

Não Obrigatórias 

 

Avaliação Nutricional  

Ementa: Componentes da avaliação nutricional, sua abordagem e importância na prática clínica e 

epidemiológica. Diagnóstico, prognóstico e risco nutricional. Avaliação nutricional ao longo do 

ciclo de vida. Técnica antropométrica. Alterações da composição corporal nos processos de doença 

e no ciclo de vida. 

 

Desenvolvimento de Alimentos para Fins Especiais 

Ementa: Legislação brasileira de alimentos para fins especiais e de alimentos funcionais. Aspectos 

tecnológicos dos alimentos para fins especiais. Limitações tecnológicas relativas à substituição de 

nutrientes e retenção e atividade de compostos bioativos. Avaliação da qualidade física, química e 

funcional de matérias-primas, alimentos e produtos alimentícios. Estudos de consumidor por 

métodos sensoriais. 

 

Epidemiologia em Saúde e Nutrição 

Ementa: Conceito de epidemiologia e epidemiologia nutricional. Epidemiologia descritiva e 

analítica. Principais delineamentos das pesquisas epidemiológicas e sua aplicação em estudos 

relacionados com Nutrição e Alimentação. Utilização dos métodos epidemiológicos para 

investigação do papel da alimentação e nutrição nos processos de saúde e doença. 



 

Estágio em docência II 

Ementa: A disciplina visa à preparação do Mestrando para a atividade Docente. O Mestrando 

deverá acompanhar, preparar e ministrar aulas e executar demais atividades relacionadas à docência 

em curso de Graduação, sob a supervisão do Professor responsável pela disciplina escolhida. O 

mestrando deverá analisar, à luz da bibliografia indicada, a concepção de educação, as práticas 

educativas, as técnicas e os recursos pedagógicos, bem como os métodos de avaliação (dos alunos e 

da própria disciplina) desenvolvidos ao longo da disciplina. 

 

Leituras em Ciências da Nutrição 

Ementa: Disciplina organizada no formato de seminários sobre temas relacionados à nutrição e 

saúde, segurança alimentar e nutricional e epidemiologia nutricional com conteúdo variável de 

acordo com as demandas dos projetos de pesquisa ou grupos de pesquisa para consolidar 

conhecimento na área. 

Métodos Qualitativos de Análise de Políticas Sociais 

Métodos qualitativos de análise de políticas sociais. Questões conceituais sobre métodos 

qualitativos e políticas públicas. Construção e análise de dados qualitativos em estudos sobre 

políticas públicas. Casos brasileiros e internacionais de análise qualitativa de políticas sociais: 

análises de metodologias, métodos e técnicas qualitativas de construção dos dados. 

Métodos Quantitativos Para Análise Em Epidemiologia 

Ementa: Introdução aos modelos de regressão normal; introdução aos modelos lineares 

generalizados; modelos para dados binários; modelos para dados de contagem; modelos lineares 

para dados contínuos, positivos e assimétricos; análise de diagnóstico. 

 

Seminários de Cardiometabolismo e Doença Renal Crônica 

Ementa Estudo das complicações da Doença Renal Crônica, principalmente inflamação, estresse 

oxidativo e wasting. Com ênfase nos parâmetros nutricionais relacionados a estas complicações a à 

mortalidade cardiovascular. Discussão de artigos atuais sobre o assunto. 

 


