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A INFORMÁTICA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA RELAÇÃO ENSINO-
APRENDIZAGEM DO DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS NA 
DISCIPLINA DE AUAN. Michele Girolometto Fracalossi, Carolina Trindade, Maria Laura Louzada, 

Maria Terezinha Antunes (orient.) (FFFCMPA). 
Introdução: Atualmente o nutricionista atua como profissional da saúde exercendo atividade de caráter econômico: a 
gerência de unidades de alimentação e nutrição (UAN). Nessa atividade, exige-se conhecimento e habilidades 
técnicas, administrativas e gerenciais. O presente projeto integra um programa de iniciação à docência, vinculado a 
disciplina de AUAN do curso de Nutrição da UFCSPA. A proposta consiste em elaborar uma ferramenta que dê 
subsídios a referida disciplina, auxiliando as aulas práticas no que se refere ao manejo e elaboração de cardápios, 
compras e custos. Metodologia: No primeiro semestres de 2008, uma acadêmica do 7º semestre do curso de nutrição 
desenvolveu uma ferramenta, em Microsoft Excel, denominada "Gerente UAN". Sob a supervisão de uma docente 
nutricionista e outra informata o processo consistiu de 5 etapas. Na primeira etapa, definiu-se os requisitos e 
objetivos educacionais da ferramenta, as alternativas e as restrições de desenvolvimento, bem como as referências 
bibliográficas que serviriam de suporte técnico. Na fase seguinte, foram especificadas as pastas que comporiam o 
"Gerente UAN", detalhando-se o conteúdo, campos e fórmulas de cada uma delas. Na terceira etapa, deu-se o 
desenvolveu da ferramenta e o seu manual. Na quarta etapa, testes, uma aluna que já cursou a disciplina deveria 
utilizar o "Gerente UAN", analisar sua interface, funcionalidade e fornecer um parecer. Finalmente, a quinta fase, 
ocorrerá no segundo semestre de 2008, quando os alunos da disciplina utilizarão o Gerente UAN. Resultados 
preliminares: O "Gerente UAN" conta com: 1) um banco de dados contendo 502 alimentos cadastrados; 2) um 
banco de dados de preparações, 3) uma planilha para elaboração de cardápio; 4) uma planilha para a elaboração de 
uma lista de compras. O teste feito sugere que a ferramenta está em condições de ser utilizada e que auxiliará os 
alunos no entendimento e apropriação de conhecimentos propostos pela disciplina. 
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