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Introdução: a disciplina Prática de Atuação Profissional proporciona ao 
acadêmico que cursa a partir do 3º semestre da graduação em Nutrição a 
oportunidade de estar em contato com sua profissão futura nas diferentes 
áreas de atuação do Nutricionista (UAN, Clínica e Social). Metodologia: a 
experiência no Setor de Alimentação Coletiva no Hospital Conceição e no 
HCPA ocorreu no período de Abril a Maio. Cada aluno foi orientado por um 
tutor formando e pelos professores-perceptores do internato. Assim, durante 
algumas horas por semana, os alunos conviveram com profissionais do ramo e 
aprenderam na prática como são executadas as atribuições competentes ao 
Nutricionista. Entre diversas tarefas, os acadêmicos acompanharam o 
planejamento de cardápios, a manipulação de alimentos e ajudaram a 
supervisionar as Boas Práticas de Fabricação aplicando um check-list 
específico. Todas as experiências foram registradas em um diário de campo e 
posteriormente será elaborado um portfólio, para repassar o que aprenderam 
ao professor responsável. Resultados: a convivência proporcionou o 
crescimento pessoal e profissional de todos os alunos, pois puderam assim 
comparar o que aprenderam em aula com a atual realidade da profissão 
escolhida. Contrariando o método tradicional, a construção do conhecimento foi 
feita a partir da prática. Conclusões: a atuação, neste setor, é muito voltada às 
questões administrativas e pouco à promoção de saúde, visto que eles são 
responsáveis, por exemplo, por manter o controle diário dos gêneros 
alimentícios recebidos e adequar-se à burocracia que a legislação exige. Há 
pouca assistência e educação nutricional para a coletividade ou indivíduos 
assim como o precário monitoramento das práticas adequadas de manipulação 
dos alimentos; contudo, geralmente os funcionários realizam suas tarefas de 
maneira higiênica, pois são previamente treinados para tal; Deparou-se 
também com o trabalho em equipe, e aprendeu-se assim que todos dentro de 
um estabelecimento devem cooperar para que unidos possam atingir 
determinados objetivos. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


