
 

 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 
EDITAL Nº 10/2022 

 

Divulga o edital de conteúdo do Desafio Integrador para o 

curso de Nutrição 

 

O Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário Vale do Iguaçu, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, DIVULGA o edital de conteúdo do Desafio Integrador para o curso de 

Nutrição. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° A coordenação do curso de Nutrição, vem através deste, informar as áreas correlatadas para 

o desafio integrador do 1º Semestre – 2º Bimestre de 2022. 

Art. 2° A escala de arredondamento da nota final do Desafio Integrador segue abaixo. 

 

DO CONTEÚDO DAS PROVAS  

Art. 3° Turma NUT1N: 

• Anatomia: Sangue; tecidos musculares 

• Biologia celular. Lisossomos; organelas celulares 

• Ética e Bioética: Código de Ética e de Conduta dos Nutricionistas; Código de Ética do 

Profissional de Nutrição 

• Microbiologia e Higiene dos alimentos:  Formas de contaminação de alimentos; Perigos 

biológicos, físicos e químicos 

• Bioquímica: Fases da respiração celular 

• Nutrição Básica: Guia alimentar para a população brasileira 

 

Art. 4° Turma NUT3N: 
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• Educação nutricional: Conceito de EAN; Objetivos da EAN; Métodos de aplicação e fatores 

limitantes da EAN; Papel do nutricionista na EAN; Eficácia da EAN 

• Avaliação nutricional I: Ferramentas de avaliação do consumo alimentar 

• Nutrição e Dietética: Biodisponibilidade de nutrientes; Fatores anti-nutricionais presentes 

nos alimentos 

• Análise química dos alimentos: Clostridium Botulinum 

• Bioestatística: Probabilidade; Análise de gráficos 

 

Art. 5° Turma NUT5N: 

 

• Ética e Bioética: Código de Ética e de Conduta dos Nutricionistas; Código de Ética do 

Profissional de Nutrição 

• Microbiologia e Higiene dos alimentos:  Formas de contaminação de alimentos; Perigos 

biológicos, físicos e químicos 

• Segurança alimentar: Fome e insegurança alimentar; Alimentos seguros 

• Alimentação coletiva: Fase de organização na gestão de UANs; RDC nº 216/04 

• Nutrição nos ciclos de vida: Situações de risco na gestação 

• Fisiopatologia da Nutrição e Dietoterapia I: Síndrome metabólica 

• Gastronomia: Técnicas de cocção dos alimentos;  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo único. Para a prova do desafio integrador tem-se as seguintes observações: 

a) A prova do desafio integrador não necessariamente conterá uma questão de cada área 

acima informada, mas os conteúdos abordados nas provas estarão dentro das áreas do 

conhecimento descrito acima; 

b)  A prova terá um peso de 3,0 pontos, a nota será aplicada em todas as disciplinas 

matriculadas no respectivo período em regime normal, valendo a respectiva nota nas 

avaliações bimestrais do 2° Bimestre do 1° semestre de 2022; 

c)  A prova ocorrerá no dia 06/06/2022 conforme horário de provas; 

d)  A prova é sem consulta e individual. 

União da Vitória, 27 de maio de 2022. 

 

 

        
Prof. Mateus Cassol Tagliani 

Pró-Reitor Acadêmico 
Centro Universitário Vale do Iguaçu  
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