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ESTÁGIO PARA ACADÊMICOS EM NUTRIÇÃO 

 PRODUÇÃO EM CÁRDIO-NEURO 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL 

Leiliana Temóteo – leiliana.silva@hps.imip.org.br - 31830413 

PRECEPTORES ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO 

Catarina Flávia de Lima Walmery Marluce Feitosa Tavares 

Giovana Karina Brandão de Moura  

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO OU PROGRAMA 

Período de experiência prática, em cozinha hospitalar de unidade terciária, com o perfil cárdio-neuro, para graduandos em 

Nutrição. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação em nutrição vivenciando-os na prática. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Incluirá: 

 a) Avaliação cognitiva, b) Média do histórico escolar da graduação em Nutrição, c) Avaliação prática, de acordo com o Edital de 

Seleção 

VAGAS 

00 

REGIME DE TRABALHO 

30h semanais 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

06 meses 780h.  

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS 

07:00 as 13:00h, segunda à sexta  

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

Ao iniciar as atividades, o candidato deverá ser capaz de: 

Domínio Cognitivo (conhecimento) 

1. Conhecer indicações das diferentes dietas e cuidados na sua implementação  

2. Conhecer boas práticas de manipulação na preparação de alimentos 

3. Compreender prazos, validades e requerimentos de armazenamento e outros tópicos associados à produção de alimentos. 

4. Compreender princípios que regem a elaboração de cardápios. 

 

Domínio Psicomotor (Atitudes) 

1. Demonstrar proatividade e capacidade de liderança, quando necessário. 

2. Demonstrar capacidade de aplicar fluxogramas e organogramas no desempenho de atividades profissionais.                          

 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 
1. Exercer pontualidade e assiduidade 

2. Demonstrar responsabilidade com as suas atividades 

3. Valorizar o trabalho em equipe, respeitando todos os profissionais envolvidos 

4. Demonstrar interesse e iniciativa na execução de atividades relacionadas à sua formação profissional 

5. Ser capaz de lidar com prazos e metas 

6. Reconhecer importância da hierarquia na sua formação profissional 

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 

Domínio Cognitivo: 

- Debates 

- Seminários 

- Leituras dirigidas 

-Plataforma Educativa Pelópidas Digital 

Domínio Psicomotor: 

- Treinamentos 

- Simulações 

- Atividades supervisionadas 

Domínio Afetivo: 

- Debates 

- Conversas c/ grupo 

- Abordagens individuais 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao final do programa, o estudante será capaz de: 

 

Domínio Cognitivo: 

1. Elaborar e executar cardápios, dentro das leis de adequação, para clientelas sadias e enfermas, com perfil específico.  

2. Desenvolver conhecimentos básicos sobre segurança do trabalho, recursos humanos e administração, na área de produção 

de alimentos 

 

Domínio Psicomotor: 
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1. Demonstrar habilidade no manejo das demandas econômicas, organizacionais e terapêuticas de unidades de produção de 

alimentos de perfil cárdio-neuro. 

2. Desenvolver as diferentes esferas de atividades do nutricionista na produção de alimentos 

3. Aprimorar conhecimentos sobre nutrição funcional na área cárdio-neuro. 

 

Domínio Afetivo: 

1. Desenvolver capacidade de lidar situações novas dentro da equipe de trabalho forma rápida e eficiente; 

2. Demonstrar comportamento ético compatível à sua categoria profissional; 

3. Aprimorar a capacidade de cumprir prazos e metas; 

4. Valorizar o desempenho do profissional que trabalha na área de produção, exercendo sua capacidade ética e de senso 

crítico. 

AVALIAÇÃO 

Serão entregues à Escolaridade da Diretoria de Ensino e Pesquisa-HPS mensalmente os documentos (podendo incluir outros) a) 

ata de freqüência, b) relatório de atividades e c) produção teórica.   
Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital. 

É obrigatória a entrega de trabalho de conclusão (TC) ao final do período de estágio de estágio. O TC deve ser produzido sob 

orientação da preceptoria (ver Normas p/ estagiários HPS, no site hps.imip.org.br/aba ensino e pesquisa). 

CERTIFICAÇÃO 

Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento dos critérios gerais p/ obtenção de certificação de estágio (ver 

Normas p/ estagiários HPS, no site hps.imip.org.br/aba ensino e pesquisa).  


