
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 3002005 - Nutrição e Dietética 

Área cientifica: Ciências da Nutrição 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Edite Maria Relvas das Neves Teixeira de Lemos 

Horas de contacto (**): T - 30; TP - 30 

Tempo total de trabalho (horas): 138 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Nesta disciplina pretende-se fornecer aos estudantes competências que lhes permitam a avaliação da  ingestão alimentar e 

nutricional e a elaboração de dietas. 

Assim, no final desta unidade curricular os estudantes deverão (1) conhecer os métodos de recolha de informação da ingestão 

alimentar; (2) Ser capazes de recolher, registar e reportar dados da ingestão alimentar individual. 

Calcular, planificar e elaborar planos alimentares para pessoas saudáveis 

Calcular, planificar e elaborar planos alimentares para situações particulares 

Promover a educação alimentar para indivíduos ou grupos 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

1. Metodologias de Avaliação da Ingestão Alimentar 

2. Técnicas de realização de inquéritos. 

3. Tipos de inquéritos alimentares (prospectivos e retrospectivos). Princípios, aspectos práticos, vantagens e inconvenientes, 

validade e precisão. 

4. Elaboração de dietas e procedimentos a seguir para elaboração de uma dieta. 

5. Tipos de dietas (Dietas de emagrecimento não equilibradas. Dietas monótonas.) 

6. Dietas de emagrecimento e manutenção 

7. Dietas para desportistas 

8. Dietas para patologias relacionadas com deficiência e excesso de nutrientes 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

A unidade curricular será organizada em aulas teóricas e teórico-práticas de acordo com a seguinte metodologia 



a)Método expositivo predominantemente nas aulas teóricas 

b) Método demonstrativo e interrogativo predominantemente aulas teórico-práticas c)Método activo e interrogativo 

A avaliação é quantitativa de 0 a 20 valores e compreende os seguintes pontos 

1.  Avaliação teórica feita por exame escrito com um peso de 60% 

2. Avaliação teórico-prática contínua com um peso de 40%, onde serão tidos em conta para além da avaliação dos trabalhos de 

grupo, a assiduidade, interesse, cooperação e participação na aula e exercício práticos 
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