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OFICINA

TEMA: FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA

DATA PROPOSTA: a definir

CARGA HORÁRIA: 9 horas

LOCAL: auditório da Sede do CRN 3ª. Região.

OBJETIVO:

Esta oficina tem como objetivo contribuir para a sensibilização, a reflexão e as

práticas de gestores, docentes e discentes no sentido da incorporação de novas tendências

curriculares na formação de nutricionistas, em nosso meio.

JUSTIFICATIVA:

A formação de graduação, em nosso meio, é atualmente regulada por Diretrizes

Curriculares Nacionais. No caso particular da Graduação em Nutrição, tal documento

valoriza as tendências pedagógicas mais recentes, no sentido de metodologias

problematizadoras de ensino e aprendizagem. Tal realidade demanda reformulações

curriculares nos Cursos, focando, com muita ênfase, a atuação docente, no sentido da

passagem de um papel transmissor de informações para o de mediador na construção

ativa, pelo discente, de seu próprio conhecimento. Por sua vez, o egresso preconizado tem

compromisso cidadão, como membro da sociedade que busca seus serviços para o

atendimento de suas necessidades de saúde.

O Trabalho de Mestrado de Nascimento, A.J.P. (“Formação Superior em

Nutrição: um estudo a partir de publicações nacionais da última década” evidenciou uma

sensível carência nas publicações nacionais voltadas para o tema das mudanças

curriculares e da capacitação docente que se tornam fundamentais no (re)planejamento

dos Cursos de Graduação em Nutrição.  O trabalho dos participantes desta oficina,
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portanto, deve originar um importante documento de diagnóstico e novos rumos para a

formação superior em Nutrição.

RESULTADOS ESPERADOS

Após a conclusão das discussões espera-se construir um documento que, a partir

das reflexões apresentadas pela referida Dissertação, possa retratar o estado atual dos

Cursos Superiores em Nutrição e, ao mesmo, tempo delineie princípios norteadores para

mudanças que se mostrem necessárias para aperfeiçoar o processo de formação do

nutricionista, incluindo a capacitação docente. Tal documento detém o potencial de ser

utilizado e aperfeiçoado pelas Instituições de Ensino Superior e órgãos de classe como

norteador destes movimentos.

CRONOGRAMA:

8h00: Apresentação

Comissão de Formação Profissional do CRN-3.

8h15: Dinâmica de Grupo: integração entre os participantes

8h45: Apresentação e discussão: relatos sobre a formação profissional nas IES

Momento de apresentação e reflexão sobre os pontos positivos e negativos nas Instituições representadas
pelos participantes.

09h45: Intervalo

10h15: Apresentação e discussão: relatos sobre a formação profissional nas IES
(cont).

Continuação da atividade iniciada no início da manhã.

11h30: Características Preconizadas da Formação do Nutricionista.

Relato, pela Comissão de Formação Profissional do CRN-3, de resultados de encontros científicos
anteriormente elaborados sobre a temática.
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12h00 – 13h00: Almoço

13h00-14h00: Apresentação: novas metodologias de ensino aplicáveis na
graduação em Nutrição.

14h00-15h00: Discussão aberta entre os participantes.

15h00-15h30: Intervalo

15h30-16:30: Apresentação: formação docente para novos modelos curriculares

16h30-17h30: Discussão aberta entre os participantes.

17h30: Encerramento, com escolha de um grupo de relatores que irá redigir o
documento final da Oficina e encaminhar aos participantes para aprimoramentos,
antes da publicação pelo CRN-3ª. Região e divulgação.


