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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Produtos Nutricionais – Turma Especial 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Genética e Bioquímica 

CÓDIGO: GBT039 PERÍODO: 5˚ TURMA:  

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção) 

_____ Disciplina 

_____ Atividade Acadêmica Complementar 

_____ Atividades Curriculares de Extensão 

__X__ Obrigatória 

_____ Optativa 

CARGA HORÁRIA DA AARE 

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

0 h 10 h 0 h 5 h 0 h 15 h 15 h 

PROFESSOR(A): Cínthia Rodarte Parreira Alane 

Flávia Souza Almeida 
ANO/SEMESTRE: 2021/1 

 

2. EMENTA  
 

Conceitos básicos e teóricos da nutrição humana; Conceito, funções e recomendações nutricionais dos nutrientes 

(carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, mineiras, água e fibras alimentares); Leis da Alimentação; Guia 

Alimentar da População Brasileira; Pirâmide dos Alimentos; Noções básicas de Nutrição Clínica; Alimentos 

Funcionais; Suplementos Alimentares; Produtos tecnológicos para dietas enterais comerciais; Produtos 

tecnológicos utilizados em Nutrição Parenteral. 

 

3. JUSTIFICATIVA  
 

É de fundamental importância conhecer todos os aspectos relacionados à nutrição e aos alimentos (conceitos, 

composições, efeitos, benefícios) no desenvolvimento de produtos nutricionais e na biotecnologia como um 

todo, com o intuito de beneficiar a população de forma geral. 

 

4. OBJETIVOS 
GERAL  

Reconhecer os nutrientes e o valor nutricional dos alimentos, bem como os conceitos básicos relacionados à 

Ciência da Nutrição. 

ESPECÍFICOS 

 Distinguir os conceitos básicos da nutrição: nutrição, alimentação, alimento, nutrientes, dieta, cardápio, 

dietética, estado nutricional, formulas dietéticas;  

 Reconhecer os macronutrientes e os micronutrientes, suas funções e principais fontes;  

 Reconhecer o papel de compostos alimentares na saúde humana.  

 

5. PROGRAMA  
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1.Introdução a nutrição 
1.1. Conceitos básicos  

1.2. Leis da Alimentação 

1.3. Pirâmide dos Alimentos 

1.4. Guia Alimentar para a população Brasileira 
 

2. Macronutrientes:  

2.1. Carboidratos: funções, fontes e recomendações (DRIs e Guia Alimentar para a população brasileira) 

2.2. Proteínas: funções, fontes, recomendações (DRIs e Guia Alimentar para a população brasileira), novas 

fontes proteicas na alimentação (proteínas obtidas de insetos, carnes cultivadas em laboratório, algas, fungos e 

por fermentação de precisão)     

2.3. Lipídeos: funções, fontes e recomendações (DRIs e Guia Alimentar para a população brasileira)  
 

3. Micronutrientes 
3.1. Vitaminas: funções, fontes e recomendações 

3.2. Minerais: funções, fontes e recomendações 

 

4. Influência do processamento na qualidade nutricional dos alimentos 

4.1. O que é o processamento de alimentos 

4.2. Mudanças desejáveis promovidas pelo processamento de alimentos: Cor, sabor, textura, inativação de 

enzimas e fatores antinutricionais 

4.3. Mudanças indesejáveis promovidas pelo processamento de alimentos: Cor, sabor, textura, propriedades 

funcionais de proteínas  

4.4. Fatores que alteram a qualidade nutricional dos alimentos: pH, temperatura, luz e oxigênio  

alimentos  

 

5. Aditivos alimentares  
5.1. Classes de aditivos 

5.2. Associação de aditivos com doenças 

5.3. Legislação e limites permitidos 

 

6.Alimentos funcionais e fortificação de alimentos 
6.1. Definição de alimentos funcionais 

6.2. Exemplos de alimentos funcionais e os benefícios da ingestão 

6.3. Probióticos x Prebióticos  

6.4. Fome oculta 

6.5. Fortificação e biofortificação de alimentos 

6.6. Legislações  

 

7. Agrotóxicos e Transgênicos 

7.1. Impacto na qualidade nutricional e na saúde  

 

8. Técnicas dietéticas 

8.1 Introdução à técnica dietética 

8.2 Técnicas básicas de pré-preparo e preparo dos alimentos 

8.3 Indicadores no preparo de alimentos 

8.4 Medidas caseiras e padronizadas 

8.5 Ficha técnica de preparação 

 

9. Relação da Nutrição com o processo saúde-doença, Ingestão Dietética de Referência (DRIs) 

9.1 Processo saúde-doença 

9.2 Nutrição para a promoção da saúde 
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9.3 Escolha alimentar 

9.4 Transformações da alimentação 

9.5 Transição nutricional 

9.6 Doenças crônicas não transmissíveis 

9.7 DRIs: Necessidade Média Estimada (EAR), Ingestão Dietética Recomendada (RDA), Ingestão 

Adequada (AI), Limite Superior Tolerável de Ingestão (UL). 
 

10. Alimentos para fins especiais, suplementos alimentares, terapia nutricional, produtos tecnológicos 

para nutrição enteral e produtos tecnológicos para nutrição parenteral  

10.1 Alimentos para dietas com restrição de nutrientes 

10.2 Alimentos para ingestão controlada de nutrientes  

10.3 Alimentos para grupos populacionais específicos 

10.4 Alimentos para atletas 

10.5 Alimentos para gestantes 

10.6 Suplementos vitamínicos e minerais 

10.7 Nutrição enteral: objetivos, indicações, contra-indicações, vias de administração, cuidados na 

manutenção da dieta enteral. 

10.8 Nutrição parenteral: indicações, vias de acesso, formas de infusão, legislação.  

10.9 Tipos de dietas enterais, classificação, atribuições e cuidados no preparo, resoluções, dietas 

enterais comerciais. 

10.10 Tipos de dietas parenterais, composição das formulações, classificação, atribuições no preparo e 

desenvolvimento, acompanhamento, envase, compatibilidade e estabilidade. 
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6. METODOLOGIA  

A metodologia no processo de ensino aprendizagem para este semestre será realizada de forma híbrida e com as seguintes atividades: vídeo aulas, aulas 

expositivas remotas, aulas práticas presenciais e relatórios de aulas distribuídos em momentos assíncronos. A carga horária prevista para as atividades 

remotas síncronas é de 6 horas, 5 h para as assíncronas e de 4 h para as atividades práticas presenciais. As atividades síncronas, assíncronas e presenciais 

serão realizadas de acordo com os horários estabelecidos para o semestre letivo 2021/1, sextas-feiras de 8:50 até 10:40 h. A plataforma Microsoft Teams 

será utilizada para as aulas síncronas e atividades assíncronas. As atividades práticas presenciais serão realizadas no laboratório de Bromatologia (Bloco 

2B, campus Umuarama), obedecendo rigorosamente o Protocolo de Biossegurança da FAMED/UFU. Deste modo, os alunos serão divididos em 2 turmas 

(T1 e T2), contendo no máximo 12 alunos cada, para a realização das atividades designadas. 
 

6.1 Atividades Síncronas 

 

a) Práticas  

 
Data 

(DD/MM/AAAA) Turmas 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga 

horária 

Número e nome da atividade Descrição
1 

Recursos
2 

07/01/22 T1 e T2 08:50 10:40 2 

 

- Apresentação da Disciplina. 

- Aula sobre Técnicas Dietéticas. 

- Vídeo sobre técnicas de preparo. 

Aula teórica expositiva 

na plataforma 

Microsoft Teams 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams 

14/01/22 T1 e T2 08:50 10:40 2 

- Aula sobre extração de 

carotenoides e clorofilas. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre o 

vídeo: extração de carotenoides e 

clorofilas. 

Aula teórica expositiva 

na plataforma 

Microsoft Teams. 

O professor ficará à 

disposição dos alunos 

na sala de aula virtual 

para esclarecer dúvidas 

sobre o vídeo referente 

à aula prática 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams 
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Data 
(DD/MM/AAAA) Turmas 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga 

horária 

Número e nome da atividade Descrição
1 

Recursos
2 

 

21/01/22 T1  08:50 10:40 2 

-Aula sobre a influência do 

processamento na produção de 

alimentos: avaliação do teor de 

vitamina C em alguns alimentos. 

 

Atividade prática 

presencial no 

laboratório de 

Bromatologia (Bloco 

2B, campus 

Umuarama) 

Necessário jaleco, calça, cabelo preso 

e sapato fechado para realização das 

atividades no laboratório. 

28/01/22 T2 08:50 10:40 2 

-Aula sobre a influência do 

processamento na produção de 

alimentos: avaliação do teor de 

vitamina C em alguns alimentos. 

Atividade prática 

presencial no 

laboratório de 

Bromatologia (Bloco 

2B, campus 

Umuarama) 

Necessário jaleco, calça, cabelo preso 

e sapato fechado para realização das 

atividades no laboratório. 

 

 

 

 

04/02/22 

 

 

 

 

T1 e T2 

 

 

 

 

08:50 

 

 

 

 

10:40 

 

 

 

 

2 

 

 

- Aula sobre compostos fenólicos. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre o 

vídeo extração de compostos 

fenólicos. 

Aula teórica expositiva 

na plataforma 

Microsoft Teams. 

O professor ficará à 

disposição dos alunos 

na sala de aula virtual 

para esclarecer dúvidas 

sobre o vídeo referente 

à aula prática 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams 

 

 

 

11/02/22 

 

 

 

T1 

 

 

 

08:50 

 

 

 

10:40 

 

 

 

2 

 

- Aula sobre controle do 

escurecimento dos alimentos. 

Atividade prática 

presencial no 

laboratório de 

Bromatologia (Bloco 

2B, campus 

Umuarama) 

Necessário jaleco, calça, cabelo preso 

e sapato fechado para realização das 

atividades no laboratório. 

 

 

18/02/22 

 

 

T2 

 

 

08:50 

 

 

10:40 

 

 

2 

 

- Aula sobre controle do 

escurecimento dos alimentos. 

Atividade prática 

presencial no 

laboratório de 

Necessário jaleco, calça, cabelo preso 

e sapato fechado para realização das 

atividades no laboratório. 
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Data 
(DD/MM/AAAA) Turmas 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga 

horária 

Número e nome da atividade Descrição
1 

Recursos
2 

Bromatologia (Bloco 

2B, campus 

Umuarama) 

- - - - 10 h - - - 
(1) Descrição detalhada de como será realizada a Atividade prática. 
(2) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

 

 

 

6.2 Atividades Assíncronas 

 

a) Práticas 

 
Número e nome 

da atividade
1 

Descrição da 

atividade
2 

Recursos
3 

Formato da 

atividade
4 

Valor da 

atividade
5 

Carga 

horária 

Data da entrega
6 

Atividade 1P Assistir o vídeo sobre 

a extração de 

carotenoides e 

clorofilas. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams 

Vídeo aula gravada, 

disponível na 

plataforma Microsoft 

Teams 

Não haverá 

pontuação para 

esta atividade 

 

½ h 

 

 

13/01/22 

Atividade 1P 

Relatório da aula 

sobre técnicas de 

preparo. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

Documents) 

 

O discente deverá 

entregar o relatório 

em formato word ou 

pdf na plataforma 

Microsoft Teams 

20 pts 1h 14/01/22 

Atividade 2P 

Relatório sobre 

extração de 

carotenoides e 

clorofilas. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

 

O discente deverá 

entregar o relatório 

em formato word ou 

pdf na plataforma 

20 pts 1 h 21/01/22 
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Número e nome 

da atividade
1 

Descrição da 

atividade
2 

Recursos
3 

Formato da 

atividade
4 

Valor da 

atividade
5 

Carga 

horária 

Data da entrega
6 

Documents) Microsoft Teams 

Atividade 3P 

(T1) 

Assistir o vídeo sobre 

compostos fenólicos. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams 

Vídeo aula gravada, 

disponível na 

plataforma Microsoft 

Teams 

Não haverá 

pontuação para 

esta atividade 

 

½ h 

 

 

21/01/22 

Atividade 3P 

(T1) 

Relatório sobre 

influência do 

processamento na 

produção de 

alimentos. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

Documents) 

 

O discente deverá 

entregar o relatório 

em formato word ou 

pdf  na plataforma 

Microsoft Teams 

20 pts 1 h 28/01/22 

Atividade 3P 

(T2) 

Assistir o vídeo sobre 

compostos fenólicos. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams 

Vídeo aula gravada, 

disponível na 

plataforma Microsoft 

Teams 

Não haverá 

pontuação para 

esta atividade 

 

½ h 

 

 

 

 

03//02/22 

Atividade 3P 

(T2) 

Relatório sobre 

influência do 

processamento na 

produção de 

alimentos. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

Documents) 

O discente deverá 

entregar o relatório 

em formato word ou 

pdf  na plataforma 

Microsoft Teams 

 

 

20 pts 

 

 

1 h 

 

 

04/02/22 

Atividade 4P 
Relatório extração de 

compostos fenólicos. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

Documents) 

 

O discente deverá 

entregar o relatório 

em formato word ou 

pdf  na plataforma 

Microsoft Teams 

20 pts ½ h 11/02/22 

Atividade 5P 

(T1) 

Relatório sobre o 

controle do 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

O discente deverá 

entregar o relatório 
20 pts ½ h 18/02/22 
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Número e nome 

da atividade
1 

Descrição da 

atividade
2 

Recursos
3 

Formato da 

atividade
4 

Valor da 

atividade
5 

Carga 

horária 

Data da entrega
6 

escurecimento nos 

alimentos. 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

Documents) 

em formato word ou 

pdf  na plataforma 

Microsoft Teams 

Atividade 5P 

(T2) 

Relatório sobre o 

controle do 

escurecimento nos 

alimentos. 

O discente deve dispor de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, além 

de ferramentas necessárias para 

confecção do relatório (Ex: Pacote 

Office, Libre Office ou Google 

Documents) 

O discente deverá 

entregar o relatório 

em formato word ou 

pdf  na plataforma 

Microsoft Teams 

 

 

20 pts 

   

 

½ h 

 

 

 

 

25/02/22 

- - - - - 5 h - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 
(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 

(3) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

(4) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 
(5) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 

(6) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 

 

 

 

 

7. AVALIAÇÃO  

7.1 Assiduidade Discente: 
 

A assiduidade das (os) discentes será validada por relatórios gerados pela plataforma Microsoft Teams e pela entrega dos relatórios das aulas práticas no 

Teams. 
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7.2 Aproveitamento Discente: 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de envio TDIC
1,2

 

14/01/22   
Relatório da aula sobre 

técnicas de preparo. 

 

 

Os discentes irão assistir a aula 

e um vídeo por meio da 

plataforma Microsoft Teams e 

prepararão um relatório. 

20 pts 

Os relatórios deverão 

conter capa, sumário, 

introdução com 

referencial teórico, 

objetivos, material e 

métodos, resultado, 

discussão, conclusão e 

referências 

bibliográficas (ABNT). 

Via plataforma 

Microsoft Teams 
1 

21/01/22   

Relatório sobre extração 

de carotenoides e 

clorofilas. 

 

Os discentes irão assistir às 

vídeo aulas gravadas que 

estarão disponíveis por meio da 

plataforma Microsoft Teams e 

prepararão um relatório. 

20 pts 

Os relatórios deverão 

conter capa, sumário, 

introdução com 

referencial teórico, 

objetivos, material e 

métodos, resultado, 

discussão, conclusão e 

referências 

bibliográficas (ABNT). 

Via plataforma 

Microsoft Teams 
1 

28/01/22 (T1) 

04/02/22 (T2) 

 

  

Relatório sobre 

influência do 

processamento na 

produção de alimentos. 

 

Os discentes prepararão um 

relatório da aula prática 

realizada em laboratório sobre 

influência do processamento na 

produção de alimentos: 

avaliação do teor de vitamina C 

em alguns alimentos. 

 

 

20 pts 

Os relatórios deverão 

conter capa, sumário, 

introdução com 

referencial teórico, 

objetivos, material e 

métodos, resultado, 

discussão, conclusão e 

referências 

bibliográficas (ABNT). 

Via plataforma 

Microsoft Teams 
1 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de envio TDIC
1,2

 

11/02/22   
Relatório extração de 

compostos fenólicos. 

 

Os discentes irão assistir as 

vídeo aulas gravadas que 

estarão disponíveis por meio da 

plataforma Microsoft Teams e 

prepararão um relatório. 

20 pts 

Os relatórios deverão 

conter capa, sumário, 

introdução com 

referencial teórico, 

objetivos, material e 

métodos, resultado, 

discussão, conclusão e 

referências 

bibliográficas (ABNT). 

Via plataforma 

Microsoft Teams 
1 

18/02/22 (T1) 

25/02/22 (T2) 
  

Relatório sobre o 

controle do 

escurecimento nos 

alimentos. 

 

Os discentes prepararão um 

relatório da aula prática 

realizada em laboratório sobre 
o controle do escurecimento 

nos alimentos.  

 

20 pts 

As instruções estão 

descritas no item 

“Observações” 

Via plataforma 

Microsoft Teams 

1 

(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP. 
(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  

 

Observações: 

 

Pontuação dos itens do Relatório: 

-Capa 

-Introdução (Com referencial teórico) (3 pts) 
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