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1. Objectivos
No final de frequentar esta unidade curricular o estudante deverá:
-Adquirir conhecimentos acerca da evolução histórica dos conceitos de saúde e
saúde pública e sua interação com a nutrição;
-Possuir capacidades e aptidões para intervir a nível populacional, identificando e
apontando soluções para a resolução de problemas de nutrição e saúde pública.
2. Competências
No final da UC o aluno deverá ser capaz de possuir conhecimentos que permitam
entender o papel da nutrição nos serviços de saúde pública e aplicar conceitos de
nutrição a diferentes grupos populacionais.
3. Conteúdos programáticos da componente teórica

O papel desempenhado pela Nutrição no desenvolvimento das principais doenças da
população; doenças coronárias, cancro, diabetes, desordens intestinais, problemas
renais, etc.
A correta Nutrição como parte integrante da vida diária de um indivíduo, desde a
infância até à idade adulta;
Nutrição versus Saúde;
Avaliação e análise de hábitos de consumo alimentar e nutricional de grupos
populacionais;
Planeamento

de

recomendações

alimentares

para

grupos

de

indivíduos,

desenhando programas de alimentação e nutrição;
Planeamento de ações de educação alimentar e nutricional;
Planeamento de recomendações alimentares para grupos de indivíduos.
4. Metodologias de Ensino e Aprendizagem

Os conceitos teóricos serão apresentados com a utilização de um método
expositivo, com apoio de material áudio visual.
Será ainda apresentada a bibliografia adequada à matéria lecionada e serão
colocados aos estudantes um conjunto de questões para serem debatidas em grupo
e refletidas na sala de aula.
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6. Sistema de Avaliação

A avaliação da unidade curricular de Nutrição e Saúde Pública é regida da
seguinte forma:
- Os estudantes formam grupos de trabalho que se manterão ao longo de todo o
módulo.
- Cada grupo irá escolher um tema que estudará ao longo do período letivo,
focando o planeamento de uma ação de educação alimentar a determinado grupo
específico.
- O trabalho do grupo irá determinar a realização de um seminário, com
apresentação oral de duração máxima de 20 minutos em que todos os membros do
grupo terão obrigatoriamente de intervir.
-O trabalho na forma escrita deverá ser entregue ao docente responsável pelo
módulo uma semana antes da data prevista para apresentação do seminário. Este
mesmo trabalho, com a respetiva apresentação valerá 15% da nota Final da
UC.
-Haverá ainda um Exame Escrito Final (85%) do valor da nota final da UC.
A melhoria de nota é permitida de acordo com as Regras Gerais de Avaliação da
ESAV.
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