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20 anos - Curso de Nutrição

Apresentação
 Neste ano de 2020, o Curso de Nutrição da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) completa 20 anos. Em 
meio a pandemia da COVID19, ensino remoto emergencial, 
aulas, bancas e reuniões on-line, professores e alunos resgataram 
memorias, reviveram momentos, relembraram conquistas e 
escreveram este livro, que conta a história dos primeiros 20 
anos do curso. Eu cheguei em 2012 e já encontrei um curso 
consolidado, com um corpo docente permanente experiente 
e com um grande envolvimento com o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Encontrei um curso que, apesar de muito jovem, já 
abrigava um Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 
do Escolar, que assessora e monitora as ações do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), possuía um Centro de 
Estudos em Alimentação e Nutrição, em parceria com o Serviço 
de Nutrição e Dietética do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, 
um Centro de Empreendimentos em Alimentação e Nutrição e 
um Centro Acadêmico denominado Pedro Escudero, uma justa 
homenagem àquele que foi o criador das “leis da alimentação”. 
Mas o curso não parou por aí e, então, entrei para sua história, faço 
parte do grupo de professores que propuseram e conquistaram 
um Departamento (o DENUT) e um Programa de Pós Graduação 
em Alimentação, Nutrição e Saúde, na Faculdade de Medicina; 
um curso que já capacitou e entregou à sociedade muitos 
nutricionistas que, orientando praticas alimentares saudáveis, 
sustentáveis e economicamente viáveis, contribuem na promoção 
da saúde da população. Impossível nominar todos os professores, 
alunos e servidores que construíram (e constroem) a história deste 
curso então, a todos: MUITO OBRIGADA!!

 Tenho muito orgulho de fazer parte deste curso! Tive um 
grande prazer em organizar este livro! Que venham os próximos 
20 anos!

Profa. Dra. Zilda Elizabeth de Albuquerque Santos
Departamento de Nutrição

Faculdade de Medicina / UFRGS


