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1 APRESENTAÇÃO 

Este material é fruto de uma pesquisa de mestrado profissional intitulada 

“Estágios curriculares de nutrição em saúde coletiva: Trajetórias e percepções de 

supervisores docentes do Município de São Paulo”. 

Os resultados desta pesquisa indicam que os estágios curriculares têm papel 

importante na formação acadêmica e profissional dos estudantes, mostrando-se como 

uma estratégia potente para o desenvolvimento das competências profissionais. 

Nesse sentido, o aprender na prática é entendido como um caminho que favorece o 

alcance dos objetivos do processo formativo, desde que adequadamente planejados 

e organizados, de forma condizente às Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos 

de Nutrição, instituídas em 2001, buscando um profissional com conhecimentos, 

habilidades e atitudes que atendam às necessidades sociais e epidemiológicas atuais 

da população brasileira.  

Apesar dessa clareza do quanto é necessário e importante haver a integração 

ensino e serviço durante o processo de formação de estudantes da área da saúde, 

dentre eles, da Nutrição, a realidade é bastante controversa. Isso se observa quando 

o que se propõe legalmente e teoricamente, muitas vezes não pode ser executado 

por fatores e realidades diversas que são postas às instituições de ensino, que incluem 

algumas exigências difíceis de serem cumpridas, as contrapartidas, a falta de espaço 

físico e profissionais para receber alunos, entre outros.  

Neste contexto, alguns achados indicam que a integração ensino e serviço, 

mais especificamente com os serviços públicos de saúde que são parte da Atenção 

Primária à Saúde (APS), tem sido o principal entrave para a formação do estudante 

na área da Nutrição em Saúde Coletiva. Na grande maioria das situações avaliadas, 

o estudante realiza seu estágio curricular de Nutrição em Saúde Coletiva em espaços 

que não fazem parte dessa área de atuação, não lhe possibilitando a vivência com a 

realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a APS e uma formação completa 

e adequada. Além de uma certa precarização na formação, e talvez já como 

consequência desta realidade, percebe-se pouca visibilidade desta área de atuação, 

muitas vezes por desconhecimento do estudante a respeito das atribuições do 

nutricionista na APS ou por desinteresse, devido ao conhecimento apenas teórico 

sobre a área e limitado (ou nenhum) contato com a prática nessa área. 
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Outro problema percebido diz respeito à organização dos estágios, não apenas 

com relação ao cenário de práticas, mas também com relação à formação e 

experiência profissional do professor supervisor de estágio, à supervisão ao aluno e 

organização das atividades que são desenvolvidas.  

Desta forma, foram construídos dois produtos com a intencionalidade de 

contribuir para a discussão dessa realidade, visando aperfeiçoamento e melhorias na 

prática dos estágios de Nutrição em Saúde Coletiva, interferindo positivamente no 

processo de formação de estudantes de nutrição, que consequentemente, poderá 

culminar em profissionais melhor capacitados para atuação nos serviços públicos de 

saúde, especialmente na APS. 

Estes produtos são: Proposta de Mesa redonda em evento de Saúde Coletiva 

e/ou Nutrição, inserida no eixo de formação profissional: “Entraves e perspectivas nos 

processos formativos do estudante de nutrição para atuação na Nutrição Social e no 

Sistema Único de Saúde (SUS) com foco na Atenção Primária à Saúde (APS)” e 

Oficina de Educação Permanente com professores supervisores de estágio de 

Nutrição em Saúde Coletiva. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Diante da realidade epidemiológica e social do Brasil, refletir sobre a formação 

para o trabalho em saúde, dentre eles do nutricionista, vem se tornando cada vez mais 

necessário. Isso porque é ideal que os profissionais da saúde tenham formação 

generalista, menos biologicista, mais humanista e crítica, com ênfase no SUS e nas 

necessidades sociais do país, visando a atuação em rede, interdisciplinar e 

intersetorial, de acordo com prerrogativas da Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2001; COSTA, 1999; MEDEIROS; DIEZ-GARCIA, 2013). 

Contudo, a realidade encontrada nesta pesquisa, realizada com supervisores 

de estágio de Nutrição em Saúde Coletiva de cursos de nutrição do município de São 

Paulo, mostra que esse ideal de perfil de formação do estudante sofre interferências 

de algumas variáveis que dificultam sua efetivação. 

Considerando ainda a expansão dos cursos de graduação e algumas 

problemáticas consequentes à isso que podem interferir negativamente na qualidade 

de formação do futuro profissional, como a quantidade de alunos por turma, qualidade 

do curso, formação docente, ensino à distância, entre outras, somada às dificuldades 

recentes com o SUS, o recente retrocesso observado na APS com o desmonte dos 

Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF-AB) e os riscos de desvalorização da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) como organizadora do cuidado em saúde no SUS, 

mostra-se necessário trazer à tona discussões que possam contribuir para mudanças 

positivas na formação do nutricionista, assim como no atendimento prestado aos 

usuários dos serviços públicos de APS. 
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3 PRODUTOS PROPOSTOS 

3.1 Mesa redonda em evento de Saúde Coletiva e/ou Nutrição  

Os eventos científicos são um espaço importante de interação entre 

profissionais, pesquisadores e estudantes, que promovem atualização dos 

conhecimentos, trazem à tona discussões relevantes para o meio acadêmico, 

científico e profissional. Dentre as possibilidades de formas de organização de 

eventos, há a mesa redonda, estratégia utilizada para esclarecer, refletir e discutir 

sobre um determinado assunto, o qual deve ser relevante sob os pontos de vista 

acadêmico, sociocultural e político. 

Uma mesa redonda é uma reunião de pequenos grupos de conhecedores de 

assuntos específicos, realizada com o objetivo de obter esclarecimentos e 

conhecimentos (LOPES, 2011). Deve ser preparada e conduzida por um coordenador, 

que desempenha também função de moderador, organizando e orientando a 

discussão de forma a se manter no foco do tema proposto e a atingir os objetivos 

propostos. Os participantes desse tipo de evento, em geral, são especialistas que, em 

um tempo determinado de exposição, apresentam seus pontos de vista sobre o 

assunto. Realizadas as exposições dos convidados para a mesa redonda, os 

participantes debatem os vários pontos apresentados, podendo ou não haver 

participação dos presentes realizando questionamentos (UNICAMP, 2020). 

Sendo assim, essa proposta de mesa redonda será enviada para comissões 

de eventos científicos (congresso, simpósio, jornada, seminário ou outros) cuja 

temática central tenha relação com o eixo de formação profissional. Nesse sentido, a 

proposição será feita à eventos da área de Saúde Coletiva / Saúde Pública em que os 

aspectos da formação profissional para atuação nos serviços de saúde são 

considerados importantes e precursores da qualidade do atendimento prestado aos 

usuários do SUS. Como outra opção, poderá ser encaminhada para eventos 

específicos da área da nutrição, nos quais as discussões sobre processo de formação 

docente e discente, integração ensino serviço, áreas de atuação do profissional 

estejam presentes. 

Ao final da mesa redonda, pretende-se que seja gerado um produto, como um 

relatório ou ata, que consolide as ideias obtidas a partir do debate, de forma a 
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encaminhar os pontos relevantes discutidos para outras instâncias objetivando 

divulgação das questões e novas propostas e direcionamentos sobre o assunto, 

buscando unir forças com outros interessados pelo assunto, fomentar a formação de 

grupos de trabalho e solicitar intervenções de órgãos e instituições com o objetivo de 

vislumbrar perspectivas positivas à todo esse processo formador. 

� Título: “Entraves e perspectivas nos processos formativos do estudante de 

nutrição para atuação na Nutrição Social e no Sistema Único de Saúde 

(SUS) com foco na Atenção Primária à Saúde (APS)” 

� Ementa: Formação do estudante de Nutrição para a Saúde Coletiva. Interface 

entre aspectos legais e aspectos práticos dos estágios curriculares de Nutrição em 

Saúde Coletiva. Compreensão sobre papel e importância dos estágios curriculares. 

Integração ensino e serviço. Apresentação da realidade dos estágios curriculares em 

Saúde Coletiva. Discussão sobre o perfil dos egressos dos cursos de nutrição.   

� Organização da mesa redonda:  

A composição da mesa contará com três pesquisadores e/ou profissionais da 

saúde com experiência na temática formação profissional, além de um 

coordenador/moderador da mesa que terá o papel de orientar a discussão de forma a 

conduzi-la para o alcance dos objetivos propostos.  

As temáticas a serem abordadas na mesa redonda estão apresentadas a 

seguir, mas poderão sofrer alterações a depender do enfoque do evento. 

 

� Mesa 1: As Diretrizes curriculares nacionais no ensino superior em 
nutrição: potencialidades e fragilidades na formação para o SUS/APS 

A formação dos profissionais de saúde no Brasil tem sido alvo de discussões 

e, no caso da graduação em Nutrição, isso vem ocorrendo em algumas instituições 

formadoras, em órgãos que representam a categoria e outras instituições 

governamentais. A temática ganha cada vez mais relevância frente ao aumento na 

oferta de vagas em instituições privadas, de forma muito superior às instituições 

públicas, e uma certa preocupação com relação à qualidade de formação ofertada 

quando vivemos uma tendência mercadológica do ensino.  Além disso, a realidade 

epidemiológica e social de nosso país exige que profissionais tenham novas 
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perspectivas de formação, assim como preconizado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, de forma a dar ênfase ao SUS e às necessidades sociais do país.  

 

� Mesa 2: A integração ensino e serviço na formação do nutricionista 
para o SUS/APS 

A integração entre instituições formadoras e serviços públicos de saúde mostra-

se como uma estratégia importante na busca por uma formação que atenda as reais 

necessidade da população, possibilitando o desenvolvimento de competências que 

favoreçam o exercício profissional para além da clínica, do contexto biológico e 

técnico; mas com uma visão social, ampliada, integral e que valorize o trabalho em 

equipe, se adequando ao que o SUS necessita. Nesse sentido, ter na graduação a 

possibilidade de vivenciar cenários reais de trabalho favorece a mudança de práticas 

profissionais, no entanto, este é um desafio a ser superado pelas instituições de 

ensino superior em saúde. 

 
 

� Mesa 3: Estágios curriculares de nutrição em saúde coletiva: 
Trajetórias e percepções de supervisores docentes do Município de 
São Paulo 

Os resultados da pesquisa Estágios curriculares de Nutrição em Saúde 

Coletiva: trajetórias e percepções de supervisores docentes do Município de São 

Paulo, de abordagem qualitativa realizada com professores supervisores de estágio 

de Nutrição em Saúde Coletiva de instituições de ensino superior do município de São 

Paulo, apontam que avaliações e discussões a respeito da organização, supervisão e 

acompanhamento dos estágios com potencial formador para atuação no SUS/APS, 

como os estágios em Saúde Coletiva, precisam ser feitas de forma a alcançar os 

objetivos desenhados para esta atividade curricular tão importante no processo 

formativo de um estudante de graduação, os quais serão os futuros profissionais da 

nutrição de nosso país. 

 
Considerando o exposto, serão convidados para a moderação e para a 

apresentação das temáticas das mesas, pesquisadores e profissionais que possam 

abordar as temáticas acima propostas.   
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3.2 Oficina de Educação Permanente com professores supervisores de estágio 

de Nutrição em Saúde Coletiva e coordenadores de cursos de graduação em 
Nutrição 

A oficina será adotada como estratégia metodológica nesta proposta a ser 

desenvolvida com corpo docente de cursos de graduação em nutrição.  

É considerada uma prática educativa dialógica, participativa, democrática que 

oportuniza um fazer pedagógico com ênfase na construção e reconstrução do 

conhecimento, sendo justamente o espaço para um ensino aprendizagem baseado 

na troca de relações e experiências, construção coletiva do saber, análise da 

realidade, espaço para o descobrir, criar, recriar, pensar numa relação horizontal entre 

os participantes (ANASTASIOU; ALVES, 2007; LOPES, 2011; VIERA; VOLQUIND, 

2002). 

No processo de realização de uma oficina, algumas etapas são importantes 

como: promover a aproximação com a realidade, reconhecer o conhecimento prévio 

dos participantes; aprofundar e refletir sobre a realidade, buscando avançar no 

conhecimento; construir coletivamente, elaborando consensos e despertar para uma 

atividade concreta (LOPES, 2011).  

Para tanto, pode-se utilizar de estratégias como o uso de músicas, textos, 

vídeos, pesquisas de campo, experiências práticas ou outros recursos que favoreçam 

um movimento de reconstrução individual e coletiva (ANASTASIOU; ALVES, 2007). 

 

� Fundamentação teórica 

A formação do profissional da saúde é tema de investigação científica de longa 

data e é importante que continue sendo, considerando a necessidade de processos 

avaliativos frequentes e aperfeiçoamento das práticas visando profissionais mais 

qualificados para sua atuação. Contudo, mesmo tendo ocorrido avanços no que diz 

respeito ao ensino superior da Nutrição no Brasil (CORBUCCI et al., 2016; GABRIEL et 

al., 2019; NEVES et al., 2019; VASCONCELOS; CALADO, 2011), a formação dos 

profissionais de saúde ainda está muito distante de promover competências para o 

cuidado integral em saúde.  
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Estudos na área indicam que a qualificação ainda é insuficiente para mudanças 

das práticas nos serviços, principalmente em decorrência do perfil de formação dos 

profissionais de saúde (BATISTA; GONÇALVES, 2011), ainda com características de 

formação bastante técnica, de natureza biologicista e fragmentada.  

Isso se dá, dentre vários fatores, pela forma como os cursos ainda são 

planejados e executados, utilizando-se de propostas e métodos de ensino que 

preconizam a teoria ao invés da prática, além de pouca ou nenhuma disciplina 

relacionada aos aspectos sociais da saúde (CALÇAS et al., 2016). 

Diante dessa realidade, também observada nesta pesquisa, é necessário haver 

movimentos e estratégias de intervenção que possam colaborar para o rompimento 

dessa lógica de formação, vislumbrando adequações e mudanças nos currículos dos 

cursos de graduação, como no caso dos cursos de Nutrição. 

A esse respeito, já existem políticas públicas criadas buscando uma formação 

profissional baseada na prática, na perspectiva do SUS e na integração entre ensino, 

serviço e comunidade, como o Pró-Saúde e o PET-Saúde.  

O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, 

conhecido por Pró-Saúde, foi implementado em 2005 para os cursos de Medicina, 

Enfermagem e Odontologia e em 2007 foi ampliado para outros a partir da Portaria 

Interministerial nº 3019 instituída pelo Ministério da Saúde. 

Dentre os objetivos do Pró Saúde estão a reorientação da formação dos cursos 

de graduação da área da saúde, buscando profissionais com habilidades para atender 

às necessidades da população e à operacionalização do SUS; favorecer a cooperação 

entre os gestores do SUS e as Instituições de Educação Superior de cursos da área 

da saúde de forma a ampliar a prática educacional nos serviços de saúde e favorecer 

uma formação voltada à abordagem integral do processo saúde doença e da 

promoção de saúde (BRASIL, 2007).  

Este programa teve um papel importante na implementação das DCN e na 

reorientação da formação, a qual foi estruturada de forma a estar articulada com a 

rede de serviços, especialmente da atenção básica desde o princípio da graduação, 

estimulando o aprendizado a partir de metodologias ativas e baseado na concepção 

de saúde usuário-centrada (HADADD et al, 2012). Para tanto, foi organizado baseado 

em três eixos de transformação: Orientação teórica, Cenários de prática e Orientação 

pedagógica (BATISTA et al, 2015). 
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Existem muitas evidências a respeito dos resultados positivos e das 

experiências enriquecedoras e singulares possíveis a partir do engajamento e ação 

articulada das universidades com os serviços e os gestores do SUS e com os usuários 

do sistema (HADADD et al, 2012). 

A partir das avaliações positivas sobre o Pró Saúde e pela percepção dos 

avanços alcançados, mas também dos desafios ainda existentes, foi criado o 

Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde), regulamentado pela 

Portaria Interministerial nº 421, de 3 de março de 2010, com objetivos similares ao 

Pró-Saúde, de forma a reforçar o movimento extra muros das instituições de ensino e 

a integração com a comunidade e necessidades do SUS, reforçando a educação pelo 

trabalho e a integração ensino-serviço (BATISTA et al, 2015; HADADD et al, 2012). 

Esses programas ganham ainda mais importância ao considerar que além das 

preocupações mais voltadas à organização e práticas do ensino, propriamente ditas, 

o processo formativo e o perfil dos profissionais de saúde também tem impacto direto 

no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual precisa contar com 

profissionais que tenham seus perfis de atuação ressignificados. 

Neste contexto, a Educação Permanente em Saúde (EPS) mostra-se como um 

caminho importante para a transformação de práticas em saúde. Trata-se de uma 

vertente educacional que se fortaleceu a partir da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2004 e atualizada em 2018, 

vista como um marco para a formação e trabalho em saúde no Brasil (BRASIL, 2018). 

A respeito da EPS, o Ministério da Saúde a define como:  

“Uma estratégia político-pedagógica que toma como objeto os problemas e 
necessidades emanadas do processo de trabalho em saúde e incorpora o 
ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação e controle 
social no cotidiano do trabalho com vistas à produção de mudanças neste 
contexto. Objetiva, assim, a qualificação e aperfeiçoamento do processo de 
trabalho em vários níveis do sistema, orientando-se para a melhoria do 
acesso, qualidade e humanização na prestação de serviços e para o 
fortalecimento dos processos de gestão político-institucional do SUS, no 
âmbito federal, estadual e municipal.” (BRASIL, 2018, p. 13). 

Tem como preceito fundamental a aprendizagem significativa com vistas à 

transformação de práticas, a partir de reflexões sobre o processo de trabalho, da 

proposta do aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e 

eles mesmos constituírem-se como objeto de aprendizagem individual, coletiva e 

institucional (BRASIL, 2018). 
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Visto isto, esta proposta de Oficina de Educação Permanente pretende basear-

se nas prerrogativas da EPS, de forma a refletir sobre a necessidade de mudanças 

de práticas na formação de estudantes de nutrição na perspectiva de uma futura 

atuação no SUS e APS. Assim, no período de um ano serão organizadas quatro 

oficinas, que deverão acontecer a cada três meses, sendo que as duas primeiras terão 

enfoque problematizador e as duas últimas mais reflexivas e propositoras.  

A ação será sugerida ao Conselho Regional de Nutricionistas, o qual possui 

uma Comissão de Formação e já realiza encontros entre às Instituições de Ensino 

Superior. 

Planejamento: 

� Público Alvo e vagas: Nutricionistas e/ou coordenadores de cursos de 

graduação em Nutrição da cidade de São Paulo 

� Tempo de duração dos encontros: 2 a 3 horas 

� Frequência: Quatro encontros realizados a cada três meses.  
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Descrição do Plano de Educação Permanente: 

Encontro / Ação Objetivos Estratégias Resultados 
esperados 

 
1º Encontro: 
 
Apresentação do 
panorama dos 
estágios 
curriculares de 
Nutrição em 
Saúde Coletiva 
na cidade de São 
Paulo  

 
Conhecer os 
resultados da 
pesquisa 
“Estágios 
curriculares de 
nutrição em 
saúde coletiva: 
Trajetórias e 
percepções de 
supervisores 
docentes do 
Município de 
São Paulo”.  
 
Identificar 
realidades 
semelhantes 
entre as 
diferentes IES. 

 
ESTRATÉGIAS:  
� Momento 1:  

Dinâmica de integração 
� Momento 2:  

Aula expositiva - apresentação dos 
objetivos e metodologia da pesquisa 

� Momento 3: Dinâmica - 
Divisão dos participantes em grupos. 
Será entregue a cada grupo um 
impresso com algum resultado da 
pesquisa. Esse resultado deverá ser 
analisado pelo grupo para 
apresentação posterior ao coletivo, 
colocando suas percepções sobre o 
que foi mostrado, em relação as 
suas próprias experiências.  

� Momento 4: Síntese - 
Fechamento com painel e 
discussões sobre semelhanças e 
diferenças das IES com os 
resultados apresentados.  

 
Sensibilização ao 
processo de 
reflexão e 
avaliação dos 
próprios 
processos de 
formação e 
vivências 
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Encontro / Ação Objetivos Estratégias Resultados 
esperados 

 
2º encontro: 
 
Conhecendo uma 
proposta 
diferenciada de 
formação do 
nutricionista 

 
Conhecer 
modelo inovador 
de organização 
de currículo de 
curso superior 
de Nutrição. 
 

 
ESTRATÉGIAS: 
� Momento 1:  

Aula expositiva com docente da 
Unifesp Baixada Santista, o qual 
apresentará o currículo do curso 
voltado para uma formação integral 
e interprofissional, com vistas ao 
desenvolvimento de competências 
necessárias para atuação no SUS / 
APS e a inserção das vivências 
práticas durante todo o período da 
graduação. 

� Momento 2: Roda de conversa - 
Abertura para diálogo entre os 
participantes e expositor. 

 
Troca de 
experiências que 
incentive a 
mudança de 
práticas de 
formação. 
 
Intensificação dos 
aspectos práticos 
dos cursos de 
nutrição. 
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Encontro / Ação Objetivos Estratégias Resultados 
esperados 

 
3º encontro: 
 
Avaliação das 
competências 
esperadas e das 
atribuições do 
nutricionista de 
Saúde Coletiva 

 
Conhecer os 
documentos 
legais que 
embasam a 
formação do 
estudante de 
nutrição. 
 
 

 
ESTRATÉGIAS:  
� Momento 1: Dinâmica 1- 

Em grupos, promover leitura de 
partes de documentos importantes e 
que embasem as competências 
esperadas ao profissional 
nutricionista e as formas de 
organização dos estágios 
curriculares como: 
a) Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Nutrição (BRASIL, 2001)  
b) Resolução nº 600/2018 (CFN, 

2018) 
c) Código de ética do Nutricionista 

(CFN, 2018) 
� Momento 2: Dinâmica 2 - 

Em grupos, solicitar a elaboração de 
cartazes com os itens mais 
importantes de cada um dos 
documentos, sinalizando pontos 
críticos vivenciados nas IES. 

� Momento 3: Síntese - 
Fechamento com palavras chaves 
que representem esse momento de 
autoavaliação construindo uma 
nuvem de palavras.  

 
Autocrítica e 
melhor 
compreensão dos 
processos de 
formação que 
necessitam ser 
readequados. 
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Encontro / Ação Objetivos Estratégias Resultados 
esperados 

 
4º encontro: 
 
Problematização 
sobre os 
processos de 
formação dos 
estudantes de 
Nutrição 

 
Refletir sobre o 
processo de 
formação do 
estudante de 
Nutrição de sua 
IES, na 
perspectiva da 
atuação na 
Saúde Coletiva. 
 
Propor 
intervenções 
coletivas para o 
enfrentamento 
das fragilidades 
percebidas no 
processo de 
formação para a 
Saúde Coletiva. 

 
ESTRATÉGIAS: 
� Momento 1: Reflexão - 

Num momento de reflexão individual 
ou entre pares da mesma IES, listar 
ações, práticas e métodos de ensino 
que contribuam para a formação do 
aluno na área de Nutrição em Saúde 
Coletiva, assim como as práticas 
que não contribuem para esse 
processo. 

� Momento 2: Dinâmica 1 - 
Discussão em grupo sobre as 
percepções que tiveram com o 
momento anterior, pontuando 
situações comuns que podem ser 
compartilhadas como 
potencialidades dos cursos e 
fragilidades similares que precisam 
ser superadas. 

� Momento 3: Dinâmica 2 - 
Elaboração de painel de discussão 
com os apontamentos do momento 
anterior. 

� Momento 4: Síntese - 
Fechamento e proposição de 
próximos passos para 
enfrentamento das principais 
dificuldades vivenciadas nas IES. 
Sugestão de elaboração de carta 
aberta para encaminhamento a 
órgãos que possam contribuir com a 
mobilização em prol da formação do 
nutricionista e de fortalecimento do 
SUS. 

 
Troca de 
experiências entre 
os participantes, 
de forma a 
incentivar a 
mudança de 
práticas com a 
construção 
coletiva de 
estratégias de 
trabalho. 
 
Mobilização em 
prol da formação 
integral dos 
nutricionistas, 
estando em 
acordo com as 
necessidades 
sociais do país. 

 

Após o 4º encontro, espera-se haver continuidade dessa construção conjunta 

das avaliações e proposições sobre o processo de formação do nutricionista, 

especialmente para atuação na Saúde Coletiva, podendo vislumbrar um grupo de 

trabalho permanente que também pode se expandir para outros municípios e estados.  
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