
NORMAS PARA OS ESTÁGIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

Estabelece a constituição da Comissão Orientadora de Estágio e as normas de estágio obrigatório e não                

obrigatório do curso de Nutrição conforme a Lei 11.788         

de 25/09/2008, Resolução CNE/CES nº 5 de 07/11/2001, o         

Regulamento Acadêmico de Graduação e o capítulo IX da         

Resolução n°11/97 da UFJF. 

 

Comissão Orientadora de Estágio (COE) 

A COE do curso de Nutrição é responsável por coordenar a programação, supervisão e avaliação dos                

estágios. 

 

A COE é constituída pelo coordenador do curso de nutrição, um professor e um nutricionista do                

Departamento de Nutrição que represente a área de cada disciplina de estágio.  

 

O presidente e o vice-presidente da COE serão eleitos entre os docentes membros da comissão, por                

um mandato de dois anos, permitida a reeleição. 

 

A participação do Coordenador de Curso é obrigatória na COE. 

 

O apoio técnico aos estagiários na unidade concedente (UC) será realizado pelos nutricionistas do              

Departamento de Nutrição da UFJF, de acordo com cronograma previamente estabelecido. 

 

Atribuições  

Presidente da COE:  

- Representar a COE na Coordenação de Estágios da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFJF e                

demais unidades ou setores afins; 

- Resolver as questões administrativas do estágio junto à PROGRAD; 

- Convocar reuniões periódicas para: 



- acompanhamento das atividades de estágio,  

- distribuição dos discentes nas diferentes UC; 

- orientação dos estagiários no início das atividades de cada estágio; 

- garantir que seja realizada uma reunião semestral para avaliação e informação acerca             

do andamento dos estágios; 

- revisão e atualização das normas e manual de estágio 

 

Vice-presidente da COE: 

- Substituir o presidente da COE na sua ausência e atuar em conjunto nas decisões da COE. 

 

Coordenador do curso de Nutrição: 

- Acompanhar e participar das decisões da COE; 

- Atuar como interlocutor entre os discentes, professores e a COE. 

 

Professores membros da COE: 

- Coordenar o estágio da área por ele representada; 

- Atuar como interlocutor entre as áreas dos estágios e seus respectivos professores com a COE; 

- Convocar possíveis estagiários para reunião de esclarecimento das normas e condutas para a              

realização do estágio; 

- Participar de reuniões com a UC quando necessário; 

 

Professores orientadores: 

- Orientar as atividades dos estagiários; 

- Avaliar o desempenho do estagiário quanto ao cumprimento das atividades realizadas na UC, à               

assiduidade e aos trabalhos de contribuição; 

- Atender as orientações do manual de estágio. 

 

 

Nutricionistas do DN: 



- Estabelecer contato com as UC para confirmação das vagas e requisitos para o estágio; 

- Avaliar se as UC apresentam condições adequadas para a realização dos estágios; 

- Manter contato contínuo com os nutricionistas ou responsáveis das UC; 

- Participar juntamente com os professores e possíveis estagiários de reunião de esclarecimento das              

normas e condutas para a realização do estágio; 

- Verificar, reunir e encaminhar os documentos necessários para a realização dos estágios; 

- Participar de reuniões com a UC quando necessário; 

- Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos estagiários; 

- Realizar atualização do manual de estágio semestralmente; 

- Fazer cumprir as orientações do manual de estágio. 

 

Profissionais Responsáveis da UC: 

- Acompanhar as atividades dos estagiários in loco e delegar a eles atividades que contribuam para o                 

seu aprendizado; 

- Avaliar o desempenho do estagiário e encaminhar ficha de avaliação para os nutricionistas do               

Departamento de Nutrição;  

- Integrar o estagiário às rotinas inerentes à atividade do nutricionista; 

- Estabelecer juntamente com a COE as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário; 

- Atender as orientações do manual de estágio.  

 

Discentes 

- Participar obrigatoriamente das reuniões de estágio; 

- Providenciar com a devida antecedência todos os exames e vacinas necessários ao estágio;  

- Providenciar todos os documentos exigidos para a execução do estágio e encaminhá-los à PROGRAD               

conforme orientação das nutricionistas do departamento; 

- Cumprir a carga horária e o calendário de estágio estabelecido pela COE; 

- Cumprir todas as atividades de estágio determinadas pelo professor orientador, pelas nutricionistas             

do departamento e pela COE;  

- Seguir as normas vigentes estabelecidas para cada local de estágio; 



- Realizar com responsabilidade e ética as atividades previstas por cada local de estágio; 

- Acatar as deliberações da COE; 

- Informar, por escrito e no prazo máximo de 24 horas, aos nutricionistas do departamento e ao                 

professor orientador qualquer eventualidade ocorrida no período de estágio;  

- Atender às restrições de atividades concomitantes ao estágio, tais como: monitoria, pesquisa,             

extensão, congressos e similares, que somente serão permitidas conforme as normas contidas no             

manual de estágio; 

- Atender as orientações do manual de estágio; 

O discente que descumprir as normas acima estará sujeito às sanções estabelecidas pela COE, podendo               

inclusive haver reprovação na disciplina de estágio. 

 

Estágio Obrigatório 

O estágio obrigatório compreende atividades práticas desenvolvidas diretamente na UC com o objetivo             

de vivenciar a prática profissional do Nutricionista e aprofundar os conhecimentos acadêmicos            

adquiridos durante o curso. 

 

É uma disciplina cuja matrícula somente poderá ser efetuada se o discente completar todos os créditos                

obrigatórios e os créditos complementares, salvos os dos próprios estágios e do TCC. Para receber o                

título de Nutricionista o aluno deverá cumprir todas as exigências do curso, entre elas a aprovação nos                 

três estágios obrigatórios dentro das áreas, a saber: 

 

Nutrição Clínica 

O Estágio em Nutrição Clínica será realizado em unidades hospitalares e instituições de saúde de               

atenção secundária e terciária que tenham atividades em nutrição.  

 

 

 

 

Nutrição Social (Saúde Coletiva) 



O Estágio em Nutrição Social poderá ser realizado em instituições públicas ou privadas como: Unidades               

de Atenção Primária à Saúde (UAPS), creches, escolas, ambulatórios, instituições de longa permanência             

para idosos, unidades de vigilância sanitária, entre outros.  

 

Unidades de Alimentação e Nutrição  

O Estágio em Unidades de Alimentação e Nutrição ocorrerá em unidades produtoras de alimentos e               

refeições (restaurantes institucionais e comerciais, hospital, creches, asilos, empresas de alimentação           

transportadas – catering, entre outros). 

 

Todos os estágios serão realizados em locais conveniados com a UFJF. Outros locais de estágio não                

descritos acima poderão ser avaliados pela COE.  

 

Duração do estágio obrigatório 

A carga horária obrigatória mínima exigida para os devidos estágios corresponderá a 20% da carga               

horária total do curso de graduação em nutrição. Em cada estágio, a carga horária deverá ser cumprida                 

integralmente (255 horas), sendo requisito para a avaliação e conclusão do mesmo. 

 

A carga horária diária e semanal do estágio poderá ser de até 8 horas e 40 horas, respectivamente, de                   

acordo com os cronogramas de cada UC.  

 

Avaliação de desempenho do aluno em estágio obrigatório 

A aprovação nos estágios obrigatórios segue as normas do Regulamento Acadêmico de Graduação da              

UFJF e terão seus requisitos detalhados no manual de estágio. 

 

Serão avaliados o desempenho prático, o conhecimento técnico e os aspectos éticos profissionais. A              

nota final de cada estágio será resultante da média das notas de aproveitamento atribuídas pelos três                

segmentos: 

I – professor; 

II – nutricionista DN  



III – profissionais da UC 

 

Os alunos que não obtiverem aprovação nas disciplinas de estágios deverão cursar novamente as              

referidas disciplinas e, portanto, não será considerada a carga horária realizada durante o período em               

que foi reprovado. O aluno que não cumprir a carga horária no período determinado, por estar em                 

condição excepcional nos termos do Decreto Lei n;º 1044/69 e da Lei n;º 6202/75 terá sua situação                 

definida conforme julgamento e parecer da COE, respaldada pela legislação vigente. 

 

Estágio não obrigatório 

O estágio não obrigatório é uma atividade opcional, portanto cabe ao discente interessado buscá-lo.              

Neste caso, a COE poderá informar acerca da situação das Unidades Concedentes (UC) sobre a               

existência de convênio com a UFJF. Caso não haja, os alunos deverão viabilizá-lo, sob orientação da                

COE, junto à Coordenação de Estágios da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e ao setor de               

convênios da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXC). Os alunos em estágio não obrigatório deverão             

apresentar ao professor orientador relatório das atividades desenvolvidas no estágio, conforme           

orientações estabelecidas no Manual de Estágio. 

 

Manual de Estágio 

O manual é um documento elaborado e aprovado em reunião da COE , onde estarão detalhadas as                 

regras para execução e realização dos estágios. Seu conteúdo será revisado semestralmente e será              

amplamente divulgado entre alunos, professores e preceptores da UC. O manual é considerado anexo              

deste documento sempre em sua versão mais atual e devidamente aprovada em reunião da COE. 




