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Criação do Curso de Nutrição

Maurem Ramos*

 Necessário se faz, situar o momento histórico, década 
de 1990, em que o curso de nutrição da Universidade foi criado, 
marcada por grandes mudanças políticas, econômicas e sociais 
no Brasil. Depois de mais de 20 anos, experimenta-se eleições 
diretas em todos os níveis, saindo de governos autoritários para o 
modelo democrático. 

 A democracia despontava para um país que precisava se 
desenvolver e dependia de recursos internacionais, a globalização 
emerge e com ela a nova ordem mundial, o mercado regulando 
os direitos dos cidadãos.  O neoliberalismo na base da reforma 
de Estado propõe fundamentalmente a privatização da esfera 
pública, ou seja, “enxugamento da máquina estatal e privatização 
de bens e serviços”1.

 Ainda, segundo Dourado (2002), saúde, educação, cultura 
e pesquisa científica poderiam ser oferecidas ao setor privado, 
pois eram serviços não exclusivos do Estado. O que possibilita  
a expansão da educação superior privada, já que os recursos 
financeiros foram realocados para a educação básica, conforme 
recomendação dos organismos internacionais, em especial o 
Banco Mundial, do qual o país dependia.

 Neste contexto, em 1996 assume na reitoria da 
Universidade a Profa. Wrana Maria Panizzi para sua primeira gestão, 
até o ano 2000. Conforme o plano dessa reitoria para a gestão da 
Universidade, mesmo com escassos recursos financeiros, propõe 
a expansão de vagas discentes para os cursos de graduação e 

1Luiz Eduardo Dourado. Reforma do Estado e as Políticas para a Educação 
Superior no Brasil nos Anos 90. ANOS 90. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 80, 
setembro/2002, p. 234-252.
*Departamento de Nutrição, FAMED/UFRGS.
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de pós-graduação. Nesta perspectiva, são apresentadas três 
propostas de cursos novos, um deles o curso de Nutrição.

 A proposta emerge no contexto da Faculdade de Medicina, 
segundo o professor Mauro Chapelewski, em registro gravado na 
entrevista concedida para o projeto Histórico de Nutricionistas do 
Rio Grande do Sul. Como vice diretor na gestão do prof. Pedro 
Gus    propõe à direção, mesmo com resistência interna pelas 
condições financeiras da Universidade, falta de vagas docentes e 
outras dificuldades,  sugerir à reitoria (que aceitou) a criação do 
Curso de Nutrição.

 Coube às professoras Elza Mello, do Departamento de 
Pediatria, por ser também nutricionista e Erna Vogt de Jong, 
do Departamento de Ciências dos alimentos a elaboração do 
projeto para a criação do curso de Nutrição. Mesmo com a Lei 
de 1996, que aprovava as novas Diretrizes e Base da Educação 
Brasileira e também a Resolução nº 32/98 do CEPE, que aprovava 
as diretrizes curriculares das graduações da UFRGS, ainda existia 
em vigor para o ensino superior, a Lei do currículo mínimo, que 
para a graduação de nutrição datava de 1974.

 O currículo mínimo, comum a todos os cursos de graduação 
em nutrição no Brasil, sem importar as diferentes realidades 
do país, propunha um curso de 4 anos com disciplinas básicas 
da saúde no seu primeiro ano e somente a partir do segundo 
ano iniciava-se as disciplinas profissionalizantes. Além disso, o 
currículo mínimo era um currículo com nenhuma ou muito poucas 
disciplinas das áreas social e humanas, com base em conteúdos 
teóricos, deixando a experiência da prática profissional somente 
para o final do curso. Tal currículo era exclusivamente técnico, 
característica comum na formação universitária anterior a nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação.

 O curso tinha como objetivo formar profissionais 
capacitados a atuar, pautado em princípios éticos, em todas 
as áreas em que a alimentação e a nutrição apresentam-se 
fundamentais para a promoção e a recuperação da saúde, assim 
como para a prevenção das doenças de indivíduos ou grupos 
populacionais, contribuindo para a melhoria ou manutenção da 
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qualidade de vida. Acreditava-se que seria possível uma formação 
básica sólida, com ensino, pesquisa e extensão de qualidade, 
características da UFRGS, somando-se a disponibilidade de um 
hospital universitário referência no estado do Rio Grande do Sul, 
aliando a experiência profissional consistente, inerente ao convívio 
com a multidisciplinaridade e, ainda, um sistema de biblioteca 
capaz de possibilitar ampla consulta científica, com laboratórios 
e professores especialistas em áreas que agregam conhecimento 
para atuação profissional do nutricionista.

 A compartimentação da universidade em departamentos, 
responsáveis por suas próprias áreas de conhecimento não facilitava 
a flexibilização de currículo e tampouco sua interdisciplinaridade. 
A cultura de que o estudante deveria iniciar seus estudos, do 
básico para o mais complexo, instituiu ao currículo uma série de 
pré-requisitos que acaba por reter muitos alunos em semestres 
iniciais como resultado das reprovações. O curso foi pensado para 
30 vagas discentes por ano, com uma carga horária integral, o qual 
poderia ocorrer em qualquer turno do dia e em quaisquer dos 
campis da universidade, muitas vezes dificultando a mobilidade 
do estudante.

                     Mesmo assim, como a UFRGS na época era a segunda 
a oferecer um curso público no Estado do Rio Grande do Sul (a 
primeira foi a Universidade Federal de Pelotas, na região Sul do 
Estado), havia uma grande demanda reprimida de estudantes 
que buscavam não só a gratuidade do curso como também a 
qualidade oferecida pela universidade. Em função disso, correu 
uma grande procura no primeiro vestibular do curso, levando-o 
ao maior número de candidatos por vagas na ocasião, superando 
cursos já consagrados por grande número de candidatos como 
a medicina e direito, levantando, dessa forma, a pontuação para 
o seu ingresso. Os primeiros lugares, fizeram uma pontuação 
semelhante ao vestibular da medicina. 

 Para dar conta desse currículo, o curso contava com 
professores de vários departamentos que eram responsáveis por 
disciplinas oferecidas em suas áreas especializadas. As disciplinas 
profissionalizantes, ou seja, responsáveis pela formação dos 
futuros nutricionistas, foram distribuídas em 2 departamentos da 
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Faculdade de Medicina. O Departamento de Medicina Interna 
ficou responsável pelas disciplinas vinculadas a nutrição clinica 
e alimentos e o Departamento de Medicina Social assumiu as 
disciplinas de nutrição básica, de saúde pública e administração 
de unidades de alimentação.

 O projeto do curso previu 8 vagas para docentes nutricionistas 
e chegou ao final de 2006, com 12 vagas. As primeiras contratações de 
professor temporário, para ministrar as disciplinas profissionalizantes, 
iniciaram em 2001, no entanto, nem as 8 primeiras vagas foram 
ocupadas, uma vez que não havia na Universidade número suficiente 
de vagas docentes para serem alocadas para o curso de nutrição. Este 
cenário mudou com as mudanças nas políticas publicas de educação 
a partir do Governo Lula, quando foi possível a incrementação de 
vagas docentes para a universidade.

 O Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni)2, instituído pelo 
Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, ao qual o Curso de 
Nutrição aderiu, viabilizou a ampliação de vagas discentes, 
docentes e ainda a contratação de nutricionista para laboratórios e 
recursos financeiros para a biblioteca e compra de equipamentos.

 Com o Reuni o curso duplicou o número de vagas no 
vestibular passando de 30 para 60, com duas entradas anuais. 
Também conseguiu 10 vagas docentes de quadro de carreira. 
Assim, o quadro de professores foi se constituindo em um grupo 
amplo e qualificado que conta atualmente com 25 professores o 
que foi oportunizando, ao longo desta segunda década do curso, 
a criação do Departamento de Nutrição, o desenvolvimentos de 
linhas e grupos de pesquisa, a gestão efetiva do Serviço de Nutrição 
no HCPA e a criação do PPG em Alimentação, Nutrição e Saúde.

2DECRETO Nº 6.096, DE 24 DE ABRIL DE 2007. Institui o Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI.


