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Informativo Digital da Escola de Nutrição da UFBA N .94/2011 

Salvador, 30 de setembro de 2011 

Eleições do Diretório Acadêmico de Nutrição 

Nos dias 05 e 06 de outubro de 2011, acontecerá a votação para Diretório Acadêmico de Nutrição. Para 
maiores informações procure os membros do D.A ou nas redes sociais.  
 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002944456578&sk=wall 

A Vice Diretora  Profª Rosângela Passos será palest rante no Conselho Federal de 
Nutricionista- CFN  

A Profª Rosângela Passos, no dia 06 de outubro de 2011,em Brasília, participará como palestrante, com o 
tema aspectos relacionados a atualidades na área de nutrição clínica para o plenário do CFN, no 
Simpósio e apresentação do Relatório dos Grupos de Trabalho - Área de Atuação e Especialidades do 
CFN (conselho Federal de Nutricionistas).  

Simpósio Nacional da Doença de Parkinson 

Acontece no dia 11 de novembro de 2011,no Salão 
Nobre da reitoria da UFBA, o Simpósio Nacional 
da Doença de Parkinson,coordenado pelo Dr. 
Antonio de Souza Andrade Filho-UFBA.Tendo 
como convidada a Profª Linda Susan- ENUFBA. 

Inscrições:  
Fundação de Neurologia 
Lorena / Carine 
Fone:9152-2115 / 3235-2664 

 

 

 

 

 



 

Proext inscreve para programa de bolsas de iniciaçã o à extensão 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia lançou o edital 01/2011 para Bolsas 
de Extensão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária (Pibiex), 
destinadas a alunos de graduação regularmente matriculados na instituição. O Pibiex tem por 
objetivo propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à extensão 
para alunos de graduação. O programa também visa a ampliar e fortalecer a interação da UFBA 
com a sociedade; estimular uma maior articulação da extensão com o ensino e a pesquisa; 
contribuir para a formação cidadã dos participantes; estimular professores/pesquisadores a 
envolverem alunos de graduação nas atividades de extensão; proporcionar ao bolsista, orientado 
por professor qualificado, a aprendizagem de metodologias de extensão universitária, bem como 
estimular a interação bidirecional da Universidade com a sociedade na produção do conhecimento. 
São elegíveis apenas as propostas que estejam vinculadas a projetos e/ou programas de extensão 
registrados na Proext/Siatex. As inscrições estão abertas até 3 de outubro.  

Informações:site:www.sisbiex.ufba.br ou entre em contato e-mail:pibex@ufba.br 

Cebes abre inscrições para o curso “Reforma do Esta do e Gestão da Saúde” 

O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) abriu as inscrições para o curso "Reforma do Estado e 
Gestão da Saúde", que aconteceu de 27 a 29 de setembro no auditório da Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde (Rua Cardeal da Silva, Federação, Salvador -BA). A atividade, que foi ministrada 
pelo professor Nelson Rodrigues dos Santos(Professor colaborador da Universidade Estadual de 
Campinas e presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA), atuando principalmente nas 
seguintes áreas: Desenvolvimento do SUS, do controle social e das Políticas Públicas na área social), faz 
parte do projeto "Formação em Cidadania para a Saúde", lançado pelo Cebes em junho. O curso é 
gratuito e tem vagas limitadas. 

As aulas do professor Nelson Rodrigues abordarão os temas "Relação Estado - Sociedade Civil"; 
"Políticas Públicas: infra-estrutura do desenvolvimento e direitos sociais"; "A gestão pública na saúde: 
modelo de gestão e modelo de atenção", entre outros assuntos. 

O projeto "Formação em Cidadania para a Saúde" tem apoio da Universidade Aberta do SUS (UNASUS) 
e da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS). Voltados para um público 
diversificado  (profissionais, gestores, estudantes, usuários e trabalhadores), os cursos, com 16  horas de 
duração, são gratuitos e ministrados por professores e pesquisadores das áreas específicas. Todas as 
aulas serão gravadas e disponibilizadas futuramente pela Universidade Aberta do SUS (UNASUS). 

"O objetivo é dar início a um amplo processo de formação em saúde, dando prioridade ao 
desenvolvimento de novas lideranças, a partir de debates sobre os temas fundamentais da Reforma 
Sanitária brasileira", diz a presidenta do Cebes Ana Costa. 

Informações: www.cebes.org.br/internaEditoria.asp?idConteudo=1530&idSubCategoria=38 

 
 
 



 
“CONHECENDO QUEM FAZ A ESCOLA” 
 
Maria da Conceição Pereira Fonseca- Departamento da  Ciência dos Alimentos 
 
 
Titulação: Graduação em Nutrição – UFPA, 1993; Mestrado em 
Nutrição Básica e Experimental, 1998 – UNICAMP; e Doutorado  
em Alimentos e Nutrição, 2004- UNICAMP. 
Área de atuação: Alimentação e nutrição, com ênfase em 
Administração de Serviços de Alimentação e Segurança Alimentar e 
Nutricional. 
Linha de pesquisa:  Avaliação de Politicas Publicas na área de 
Alimentação e Nutrição; Segurança alimentar,Alimento 
Seguro,Consumidores de Serviços de Alimentação; Avaliação sobre 
Gestão de Serviços de Alimentação Coletiva. 
Disciplina:  Nut 159 – Administração de Serviço de Alimentação para 
Coletividade-ASA 
Profª Maria da Conceição, quais são as mudanças sign ificativas que vem acontecendo  na 
educação brasileira em relação a alimentação e nutr ição nos últimos  anos? 
As mudanças que vêm acontecendo na educação de forma geral é sem dúvida a facilidade de acesso as 
informações e ao conhecimento, que foi facilitada com advento da internet. 
É claro que isso reflete no ensino superior da nutrição e da gastronomia. Com isso a forma 
como se ajuda ao corpo discente na construção da sua própria estrutura de conhecimento vem se 
tornando um desafio para os docentes. 
 
É necessário orientar os alunos na forma correta de como buscar esse conhecimento na internet e na 
forma como vai construindo esse conhecimento, tendo em vista,que esta  ferramenta tem um 
conhecimento superficial e fragmentado, fato que pode refletir no arcabouço ou estrutura de 
conhecimento do discente de nutrição e gastronomia. 
 
Atrelado a isso houve maior valorização da sociedade com relação as profissões relacionadas aos 
alimentos e alimentação.Com isso o número elevado de “informações” verdadeiras ou não cientificas e 
não cientificas na internet são grandes mencionados são somente um exemplo de como a internet vem 
revolucionando o ensino no Brasil, mas existem outros exemplos como o ensino a distância de forma 
geral, na UFBA o uso do Moodle, entre outros; 
 
Outra mudança significativa na educação de nutrição é a valorização das vivências práticas dos 
discentes.Esse aspecto é sem dúvida um dos maiores incentivadores para o aprendizado do aluno. 
No entanto este aspecto não é novo na educação, mas vêm se observando que é um grande diferencial 
na educação de nutrição e alimentação e por isso a sua recente valorização nos novos currículos de 
nutrição. 
 
Considerando o ensino fundamental de nosso país o que se observa que o tema alimentos e alimentação 
vêm sendo mais discutido nas salas de aula, como assunto transversal nas diversas disciplinas ou pela 
Educação Nutricional que vem ocorrendo mais intensamente. 
È importante destacar a Alimentação Escolar, que vem se transformando nos últimos tempos, com 
melhorias no cardápios e na sua aceitação, fato que dissemina ainda mais alimentos e alimentação na 
escola; 
 
 
 
 
 
 



 
Como a educação nutricional pode colaborar para mel horar a saúde no Brasil?  
 
Educação Nutricional é um tema transversal na nutrição, ou seja, encontra-se em todas as áreas de 
nutrição. É sem sombra de dúvida a principal ferramenta para ser trabalhada na Política de Alimentação e 
Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil e no mundo, tendo em 
vista o problema endêmico da “obesidade” e a “fome oculta” e seus desdobramentos. 
Considerando a Educação Nutricional um tema transversal poderá ser trabalhado em diferentes áreas de 
forma coletiva e individual,como a indústria de alimentos, na alimentação escolar, nos consultórios, na 
alimentação coletiva institucional e comercial. 
Então é uma ferramenta de orientação, divulgação e, sobretudo, de educação de um assunto tão 
presente e importante para saúde da população. 
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