
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO CGNUT Nº 01, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

 
Aprova Plano Emergencial de Estágio 
Obrigatório para o Curso de Graduação em 
NUTRIÇÃO 

 
 

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO da Universidade 

Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, 

 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de 
fevereiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 232 da Reitoria da UFLA, de 18 de março de 
2020; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e 
revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de 
março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

 
CONSIDERANDO o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho 
de 2020, que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19; 

 
CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 473, de 12 de Dezembro de 2018, 
que dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade 
Federal de Lavras; 



CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 059, de 14 de Maio de 2020, que 
dispõe sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao 
primeiro semestre letivo de 2020; 

 
CONSIDERANDO a Portaria PRG n° 090, de 19 de Maio de 2020, que 
dispõe sobre normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto 
Emergencial ao primeiro semestre letivo de 2020; 

 
CONSIDERANDO o Memorando Circular nº 251/2020 - PRG, que solicita 
encaminhamento de ato regulatório para os novos planos de estágio dos 
cursos de graduação presenciais da UFLA; e 

 
CONSIDERANDO o que foi deliberado na 47ª reunião do colegiado de 
Nutrição realizada em 26/06/2020, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, os três Planos Emergenciais para realização do 

Estágio Obrigatório do curso de graduação em Nutrição. 

 
Art. 2º O Plano de Estágio tem vigência para o primeiro semestre letivo de 2020 e 

enquanto durar as restrições para atividades presenciais impostas pela pandemia de 

COVID-19. 

 
Art. 3º O estágio curricular obrigatório do curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Lavras, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), é um componente curricular 

previsto para integralização do curso, que ocorre no oitavo período e perfaz 20% da carga 

horária total do curso, atendendo ao exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Nutrição. 

 
Art. 4º Os componentes curriculares PRG823 – Estágio Supervisionado em Nutrição 

Social, PRG923 - Estágio Supervisionado em Unidade de Alimentação e PRG 1023 

Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, são obrigatórios e devem totalizar 732 horas 

perfazendo-se 244 horas em cada uma das áreas. 

 
Art. 5º Os locais de estágios dos componentes curriculares devem ser contemplados 

conforme as áreas de atuação do nutricionista como disposto no Art. 3° da Resolução 

CFN nº 600/2018. 



§ 1° Para a realização do estágio é exigido que a entidade concedente possua 

infraestrutura, material e recursos humanos que garantam a supervisão/orientação do 

aluno e as condições necessárias para a realização do estágio. 

 
§ 2° Somente poderão ser considerados, para fins de integralização curricular, 

estágios realizados em Instituições onde haja convênio de estágio vigente com a UFLA 

e/ou Termo de Compromisso. 

 
Art. 6º De acordo com a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008), com as Resoluções CFN nº 

418/2008 e nº 599/2018 (Código de Ética e Conduta do Nutricionista), e segundo o 

parágrafo único do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 05/2001, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Nutrição, a carga horária do 

estágio curricular deve ser composta por atividades "[...] eminentemente práticas e sua 

carga horária teórica não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total por 

estágio" (grifo nosso). 

 
§ 1° A Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, autoriza em caráter excepcional a 

substituição das disciplinas presenciais por atividades letivas que utilizem recursos 

educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação. Contudo, a referida 

Portaria também explicita em seu texto que "no que se refere às práticas profissionais de 

estágios [...] a aplicação da substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes 

Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE" (CNE, 

2001), ou seja, no caso da Nutrição as DCN estabelecem um teto em 20%. Assim, fica 

estabelecido pelo Colegiado do Curso e seu corpo docente o aproveitamento de carga 

horária de atividades vivenciais e/ou remotas, devidamente comprovada, até o máximo de 

20% da carga horária de estágio neste período excepcional, conforme descrito abaixo. 

 
Art. 7º Desta forma, sem prejuízo da prática profissional presencial, seguem eleitas pelos 

docentes e Colegiado do Curso de Nutrição para compor os Estágios Supervisionados do 

curso de Nutrição as seguintes atividades: 

I Estágios extracurriculares cursados na área e que ainda não tenham sido 

contabilizados como atividades complementares (Art. 6º Portaria PRG nº 090/2020). Para 

a PRG 1023 serão considerados os estágios extracurriculares desde que realizados após 



a integralização da carga horária exigida em disciplinas obrigatórias e eletivas 

consideradas pré-requisitos. 

II Cursos de capacitação profissional disponíveis nas plataformas virtuais de ensino 

e aprendizagem digitais de informação e comunicação correspondentes à área do 

estágio, mediante aprovação do orientador; 

III Atividade determinada pelo supervisor do estágio e desenvolvida de maneira 

remota pelo estagiário com concordância do orientador. 

 
Parágrafo Único Por fim, registra-se que a apresentação da Resolução foi pautada 

na Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição (Resolução CNE/CES nº 05/2001), no 

Código de Ética e Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº 599/2018) e em 

normativas convergentes à execução do estágio profissional. 

 
Aprovado pelo Colegiado do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Lavras, 

em 26 de junho de 2020 conforme consta em Ata da 47ª Reunião do Colegiado do Curso 

de Nutrição. 

Lavras (MG), 06 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dra Elizandra Milagre Couto 
Coordenadora do Curso de Nutrição 

Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição 



ANEXO I 

 

PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 
 

Considerando a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que dispõe 
sobre o estágio de estudantes; 

 
Considerando a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 
343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 
maio de 2020; 

 
Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 

2020, que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 
Considerando a Resolução CEPE n° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que 

dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 
Lavras; 

 
Considerando a Resolução CEPE n° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe 

sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre 
letivo de 2020; e 

 
Considerando a Portaria PRG n° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe  

sobre normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro 
semestre letivo de 2020, 

 
Em caráter excepcional, o colegiado do curso de graduação em Nutrição da 

Universidade Federal de Lavras, aprova o plano de estágio curricular para a realização 
de estágio, conforme as diretrizes a seguir: 

 
Curso Nutrição 

Componente Curricular PRG 823 - Estágio Supervisionado em Nutrição Social 

Carga Horária 244h 

 
1. PRÁTICA ADOTADA 

 
O estágio curricular obrigatório do curso de Nutrição da Universidade Federal 

de Lavras, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), é um componente 

curricular previsto para integralização do curso, que ocorre no oitavo período e perfaz 

20% da carga horária total do curso, atendendo ao exigido pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição. O componente curricular 

PRG 823, Estágio Supervisionado em Nutrição Social, é obrigatório e deve totalizar 

244 horas. 

Desta forma, seguem eleitas pelos docentes e pelo Colegiado para compor o 

Estágio Supervisionado em Nutrição Social as seguintes atividades: 

 
- Compreender e analisar a estrutura, a dinâmica, o financiamento e os processos do 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

 
- Reconhecer os diferentes campos de ação da promoção da saúde e contextualizá- 

los no âmbito da Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) e da 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN); 

 
- Atuar segundo os princípios éticos da atividade profissional e da ação pública 

visando a saúde, a cidadania e a qualidade de vida dos sujeitos e comunidades, nos 

diferentes espaços de atuação prática do Nutricionista; 

 
- Comprometer-se com o processo de educação-permanente; 

 
- Acompanhar os sistemas de informações relacionados com o monitoramento da 

situação alimentar e nutricional, como por exemplo o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN) no âmbito do SUS e outros; 

 
- Participar da organização de processos de trabalho da atenção nutricional e do 

desenvolvimento de estratégias de atenção nutricional para os diferentes distúrbios e 

doenças relacionadas com a alimentação e alimentos. 
 

Ademais, as atividades eleitas que podem ser executadas de maneira remota 

são: 
 

- Estágios extracurriculares cursados na área e que ainda não tenham sido 

contabilizados como atividades complementares [Art. 6º Portaria PRG nº 090/2020], 

que se alinhem ao objetivo de compreender e analisar a estrutura, a dinâmica, o 

financiamento e os processos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

ou participar da organização de processos de trabalho da atenção nutricional ou 

acompanhar projetos/ espaços sociais que implementem ações de promoção da 

alimentação adequada e saudável (PAAS) e de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) para indivíduos/comunidade; 

 
- Cursos disponíveis nas plataformas virtuais de ensino e aprendizagem digitais de 

informação e comunicação vinculados à educação em saúde/ capacitação profissional 

e às temáticas da área do estágio segundo a Resolução CFN nº 600/2018 (área IV). 

São exemplos: plataforma AVASUS, UNASUS, UniverSUS, TelesSaúde, ENAP, 

CECANE (PNAE), FNDE, dentre outros, mediante aprovação do orientador. Serão 

critérios para avaliação: a) cursos de capacitação profissional nas plataformas online 

cuja temática esteja diretamente relacionada às áreas de estágio (Políticas e 

Programas Institucionais, Atenção Básica em Saúde e Vigilância em Saúde) e que 

buscam compreender a organização de processos de trabalho; b) apresentação de 

certificado do curso, o qual será validado em no máximo 20% da carga horária do 

estágio; 

 
Serão permitidas também as atividades determinadas pelo supervisor do estágio e 

que sejam desenvolvidas de maneira remota pelo estagiário. 

 
 
 

2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 
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Segundo a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, o estágio é ato 

educativo escolar supervisionado que "[...] visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho" (BRASIL, 2008). 

 
No âmbito da Nutrição, em suas diferentes áreas, o estágio curricular 

supervisionado tem como objetivos: i) Proporcionar ao aluno, mediante contato com o 

exercício de sua profissão, aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades técnico-científicas, complementando o conhecimento recebido no curso 

acadêmico, visando melhor qualificação profissional; ii) Complementar a formação 

ética, social, humana e cidadã do discente; iii) Promover a integração entre a 

universidade, instituições governamentais e não governamentais com e sem fins 

lucrativos e a comunidade (RECINE, 2013). 

 
3. METODOLOGIAS 

 
Os locais de estágio serão contatados e estabelecidos previamente pelo  

próprio aluno, podendo contar com o apoio do coordenador e do orientador de estágio, 

seguindo as orientações vigentes nas Normas do Colegiado do Curso de  Nutrição 

para realização do estágio supervisionado e os procedimentos descritos na página 

eletrônica da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Esses locais deverão ser 

aprovados pelo coordenador do estágio mediante apresentação de documento 

contendo as descrições detalhadas das atribuições exercidas pelos nutricionistas 

supervisores de cada local pleiteado. Cada aluno será supervisionado pelo 

nutricionista responsável pelo local de estágio ao qual ele foi atribuído, cuja função é 

"orientar, esclarecer e informar os estagiários acerca da necessidade de observância 

aos princípios e normas contidas no Código de Ética Profissional [...] bem como das 

normas usuais nos locais dos estagiários" (CFN, 2018). A distribuição do número de 

alunos por local de estágio ocorrerá de acordo com a demanda dos locais 

conveniados. 

 
Ademais esse aluno terá um orientador, que é o professor responsável pela 

orientação e o acompanhamento técnico-científico do estagiário, que assume uma 

série de atribuições na área de formação profissional alinhadas ao Código de Ética e 

de Conduta do Nutricionista (CFN, 2018). Durante o período de estágio o discente 

deverá realizar, acompanhado pelo supervisor, diversas tarefas relativas  à profissão 

do nutricionista a fim de atingir as competências e habilidades citadas nos itens 1 e 2. 

 
A aprovação, o cadastro e a descrição das atividades do estágio serão 

realizadas por meio do Sistema de Gerenciamento de Estágios (SGE). Estas 

atividades deverão ser estabelecidas com bases nas resoluções vigentes, na atuação 

do supervisor e em concordância com a proposta de trabalho do orientador. 

 
Caso o aluno opte por realizar 20% de atividades teóricas no período 

excepcional, o mesmo deverá seguir as orientações explicitadas no item 1. 

 
 

4 - INFRAESTRUTURA E MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS DE 
ESTÁGIOS 

 
Para a realização do estágio é exigido que a entidade concedente possua 

infraestrutura, material e recursos humanos que garantam a supervisão/orientação do 



aluno e as condições necessárias para a realização do estágio. Dado o período de 

pandemia medidas de proteção individual e coletiva devem ser adotadas durante todo 

o estágio. 

 
Somente poderão ser considerados, para fins de integralização curricular, 

estágios realizados em Instituições onde haja convênio de estágio vigente com a  

UFLA e/ou Termo de Compromisso, devidamente aprovado pelas partes. É de inteira 

responsabilidade dos discentes realizarem contato com os locais de estágio e 

providenciar toda a documentação necessária para firmar convênios junto a Pró- 

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). 

 
O meio de comunicação oficial com os estagiários e seus respectivos 

orientadores/ coordenação será realizado pelo Campus Virtual, em sala específica. 

Recomenda-se que o acompanhamento das atividades ocorra semanalmente, via 

Campus e/ou outro meio institucional. 

 
5- AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS DO CURSO 

 
Consideram-se campo de estágio curricular obrigatório em Nutrição Social os 

espaços formais, cuja função seja a gestão das Políticas e Programas Institucionais, 

da Atenção Básica em Saúde e da Vigilância em Saúde e que tenham o profissional 

nutricionista, em situação regular com o Conselho Profissional, inserido na equipe de 

trabalho para supervisionar o estagiário. 

 
Os ambientes nos quais os alunos realizam os estágios, além de seguirem as 

áreas preconizadas na Resolução CFN nº 600/2018, se caracterizam como futuros 

espaços de atuação profissional dos egressos. 

 
6- FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
A avaliação do estagiário deverá ser processual e permanente, e ser realizada 

pelos supervisores, orientadores e coordenadores do componente curricular. 

 
O estagiário matriculado será avaliado a partir dos seguintes instrumentos: i) 

Pelo cumprimento da carga horária total comprovada mediante declaração do 

supervisor e documentos complementares (relatório diário/semanal, relatório final e 

outros); ii) Pelo cumprimento dos prazos de entrega de toda documentação exigida 

para realização e cumprimento do estágio; iii) Pela avaliação do supervisor de estágio, 

em formulário próprio; iv) Pela avaliação do orientador a partir da análise e pontuação 

do relatório final do estágio supervisionado; v) Pela avaliação da síntese do estagiário 

em relação ao componente curricular (vídeo e/ou produtos gerados). O material será 

postado no Campus Virtual em tópico específico seguindo os prazos pré- 

estabelecidos. A nota final terá pesos de 40% para a avaliação do supervisor, 35% 

para avaliação do orientador e 25% para o vídeo. Para obter aprovação em cada área 
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de estágio, é obrigatório o cumprimento das atividades, bem como a entrega da 

documentação conforme os itens i a v, além de obter média final igual ou superior a 

60% nas avaliações supracitadas. 

 
Caberá ao coordenador do estágio o registro das notas no Sistema Integrado 

de Gestão (SIG) e o encaminhamento do resultado final à secretaria do Departamento, 

para que se tomem as devidas providências junto à Diretoria de Registro e Controle 

Acadêmico. 

 
Caso seja constatada impossibilidade de conclusão das atividades 

letivas/avaliativas dos componentes curriculares do tipo Estágio, poderão ser 

atribuídos aos estudantes a notação XE [§ 5º - Resolução CEPE nº 059, de 14 de  

maio de 2020]. 

 
A leitura completa das “Normas do Colegiado do Curso de Nutrição para 

Realização do Estágio Supervisionado” (documento aprovado pelo Colegiado de  
Curso em 26/06/2020) é imprescindível para o completo entendimento das condutas e 
para a boa execução dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios e 
quaisquer dúvidas devem ser dirigidas aos professores orientadores ou à coordenação 
dos estágios e do Curso de Nutrição. 

 
Compete ao Departamento de Nutrição, ao Coordenador de Estágios e ao 

Colegiado de Curso de Graduação de Nutrição, considerando os argumentos 
apresentados pelos orientadores e supervisores, regulamentarem o cumprimento das 
normas gerais e resolver os casos omissos sobre o estágio supervisionado. 

 
Por fim, registra-se novamente que a apresentação do Plano de Trabalho em 

tela foi pautada na Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição (Resolução CNE/CES nº 
05/2001), no Código de Ética e Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº  
599/2018) e em normativas convergentes à execução do estágio profissional. 

 
Aprovado pelo Colegiado do Curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Lavras, em 26 de junho de 2020 conforme consta em Ata da 47ª Reunião do 
Colegiado do Curso de Nutrição. 

 

Lavras (MG), 26 de junho de 2020. 
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Prof.Dra Elizandra Milagre Couto 

Coordenadora do Curso de Nutrição 

Presidente do Colegiado do Curso De Nutrição/DNU/UFLA 
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ANEXO II 

 
PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

 
Considerando a Lei Federal N° 11.788, de 25 de Setembro de 2008,  que 

dispõe sobre o estágio de estudantes; 
 

Considerando a Portaria Nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 
343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 
maio de 2020; 

 
Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 

2020, que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que 

dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 
Lavras; 

 

Considerando a Resolução CEPE N° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe 
sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre 
letivo de 2020; e 

 
Considerando a Portaria PRG N° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe 

sobre normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro 
semestre letivo de 2020, 

 
 

Em caráter excepcional, o colegiado do curso de graduação em Nutrição da 
Universidade Federal de Lavras, aprova o plano de estágio curricular para a realização 
de estágio, conforme as diretrizes a seguir: 

 
 

Curso Nutrição 

Componente Curricular   PRG 923 Estágio Supervisionado em Unidade de  
  Alimentação 

Carga Horária 244 horas 

 
 
 

 

1. PRÁTICA ADOTADA 
 

O estágio curricular obrigatório do curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Lavras, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), é um componente curricular 

previsto para integralização do curso, que ocorre no oitavo período e perfaz 20% da 

carga horária total do curso, atendendo ao exigido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição. O componente curricular PRG923, 

Estágio  Supervisionado em Unidade de Alimentação, é obrigatório e deve totalizar 

244 horas. 

 

 
Desta forma, seguem eleitas pelos docentes e Colegiado do Curso de Nutrição 

para compor o Estágio Supervisionado em Alimentação Coletiva as seguintes 



atividades: 

- Estágios extracurriculares cursados na área e que ainda não tenham sido 

contabilizados como atividades complementares (Art. 6º Portaria PRG nº 090/2020). 

- Cursos disponíveis nas plataformas virtuais de ensino e aprendizagem digitais de 

informação e comunicação correspondentes à área de Alimentação Coletiva e às 

temáticas da área do estágio, segundo a Resolução 600/2018 do CFN (área I e V). A 

saber: plataforma WEBINAR, UNASUS, Universus, ENAP, CECANE (PNAE), dentre 

outros, mediante aprovação do orientador; 

- Atividade determinada pelo supervisor do estágio e desenvolvida de maneira remota 

pelo estagiário com concordância do orientador. 

 
 

2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 
 

Segundo a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, o estágio é ato 
educativo escolar supervisionado que "[...] visa ao aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho" (BRASIL, 2008). 

 

O estágio supervisionado em Unidade de Alimentação tem como objetivo levar 

o estudante a vivenciar, no campo de estágio, a atuação do profissional nutricionista 

em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), o que possibilita a aplicação de 

conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas inerentes ao estágio, a contribuição 

com ações para propostas de soluções dos problemas, bem como no planejamento, 

organização e execução dos programas e atividades relacionadas à alimentação e 

nutrição. Possibilita integrar os conhecimentos de pesquisa, ensino e extensão em 

benefício da sociedade, de acordo com realidade local, bem como desenvolver 

concepção/habilidade multidisciplinar e indissociabilidade teoria/prática e o 

aprimoramento do comportamento ético e compromisso profissional. Além disso, o 

estágio proporciona ao aluno afirmação profissional e sua identificação em cada área 

de atuação do nutricionista. 

As competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes de 

Nutrição no estágio supervisionado em Unidade de Alimentação são: 

 avaliar criticamente a atenção dietética prestada a coletividades e articular os 

conhecimentos adquiridos nos anos anteriores relacionados ao desempenho 

em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN); 

 identificar e avaliar as áreas de trabalho quanto às funções, características de 

instalação, equipamentos/utensílios e recursos humanos; 

 identificar e analisar as normas de higiene, segurança microbiológica, 

manutenção e segurança no trabalho; 

 identificar as funções e responsabilidades do nutricionista em relação ao 

planejamento, à organização e à gerência da UAN; 

 identificar o nutricionista enquanto profissional da saúde atuando em 

coletividades sadias e enfermas nas atividades técnicas e administrativas; 



 reconhecer e analisar os sistemas de abastecimento, armazenamento, 

produção, distribuição, higienização, registro, controle e avaliação da UAN, 

assim como o manual de organização (normas e regimentos) e o manual de 

boas práticas; elaborar cardápios para coletividades sadias e 

enfermas;identificar e avaliar o sistema de apropriação de custo; identificar e 

avaliar a administração de recursos humanos. 

 
 

3. METODOLOGIAS 

 
 

Os locais de estágio serão contatados e estabelecidos previamente pelo  

próprio aluno, podendo contar com o apoio do coordenador e do orientador de estágio, 

seguindo as orientações vigentes nas Normas do Colegiado do Curso de  Nutrição 

para realização do estágio supervisionado e os procedimentos descritos na página 

eletrônica da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Esses locais deverão ser 

aprovados pelo coordenador do estágio mediante apresentação de documento 

contendo as descrições detalhadas das atribuições exercidas pelos nutricionistas 

supervisores de cada local pleiteado. Cada aluno será supervisionado pelo 

nutricionista responsável pelo local de estágio ao qual ele foi atribuído, cuja função é 

"orientar, esclarecer e informar os estagiários acerca da necessidade de observância 

aos princípios e normas contidas no Código de Ética Profissional [...] bem como das 

normas usuais nos locais dos estagiários" (CFN, 2018). A distribuição do número de 

alunos por local de estágio ocorrerá de acordo com a demanda dos locais 

conveniados. 

 
Ademais esse aluno terá um orientador, que é o professor responsável pela 

orientação e o acompanhamento técnico-científico do estagiário, que assume uma 

séria de atribuições na área de formação profissional alinhadas ao Código de Ética e 

de Conduta do Nutricionista (CFN, 2018). Durante o período de estágio, o aluno 

deverá realizar, acompanhado pelo supervisor, as diversas tarefas designadas à 

profissão do nutricionista a fim de atingir as competências e habilidades citadas nos 

itens 1 e 2. 

 
A aprovação, o cadastro e a descrição das atividades do estágio serão 

realizadas por meio do Sistema de Gerenciamento de Estágios (SGE). Estas 

atividades deverão ser estabelecidas com bases nas resoluções vigentes, na atuação 

do supervisor e em concordância com a proposta de trabalho do orientador. 

 
Caso o aluno opte por realizar 20% de atividades teóricas no período 

excepcional, o mesmo deverá seguir as orientações explicitadas no item 1. 

 

 
4. INFRAESTRUTURA E MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS 

DE ESTÁGIOS 

Para a realização do estágio é exigido que a entidade concedente possua 
infraestrutura, material e recursos humanos que garantam a supervisão/orientação do 
aluno e as condições necessárias para a realização do estágio. 

Somente poderão ser considerados, para fins de integralização curricular, 
estágios realizados em Instituições onde haja convênio de estágio vigente com a  
UFLA e/ou Termo de Compromisso. É de inteira responsabilidade dos discentes 



realizarem contato com os locais de estágio e providenciar toda a documentação 
necessária para firmar convênios junto à PROEC. 

O meio de comunicação oficial com os estagiários e seus respectivos 
orientadores/ coordenação será o Campus Virtual, em sala específica e também por e- 
mail institucional. Recomenda-se que o acompanhamento das atividades seja  de 
forma semanal, via Campus e/ou via e-mail institucional. 

 

 
5. AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS DO CURSO 

Consideram-se campo de estágio curricular obrigatório em Unidade de 
Alimentação as UAN de instituições públicas ou privadas que tenham o profissional 
nutricionista, em situação regular com o Conselho Profissional, inserido na equipe de 
trabalho para supervisionar o estagiário. A aprovação, cadastro e acompanhamento 
das atividades dos estágios serão realizadas por meio do Sistema de Gerenciamento 
de Estágios (SGE). 

Somente poderão ser considerados, para fins de integralização curricular, 
estágios realizados em Instituições onde haja convênio de estágio vigente com a  
UFLA e/ou Termo de Compromisso. 

Os ambientes nos quais os alunos realizam os estágios, além de seguirem as 
áreas preconizadas na Resolução n° 600 de 2018 do CFN, se caracterizam como 
futuros espaços de atuação profissional dos egressos. 

 
 

6. FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
A avaliação do estagiário deverá ser processual e permanente, a ser realizada 

pelos supervisores e orientadores e coordenadores do componente curricular. 

 
O estagiário matriculado será avaliado a partir dos seguintes instrumentos: i) 

Pelo cumprimento da carga horária total comprovada mediante declaração do 

supervisor e documentos complementares (relatório diário/semanal, relatório final e 

outros); ii) Pelo cumprimento dos prazos de entrega de toda documentação exigida 

para realização e cumprimento do estágio; iii) Pela avaliação do supervisor de estágio, 

em formulário próprio; iv) Pela avaliação do orientador a partir da análise e pontuação 

do relatório final do estágio supervisionado; v) Pela avaliação da síntese do estagiário 

em relação ao componente curricular (vídeo e/ou produtos gerados). O material será 

postado no Campus Virtual em tópico específico seguindo os prazos pré-

estabelecidos. A nota final terá pesos de 40% para a avaliação do supervisor, 35% 

para avaliação do orientador e 25% para o vídeo. Para obter aprovação em cada área 

de estágio, é obrigatório o cumprimento das atividades, bem como a entrega da 

documentação conforme os itens i a v, além de obter média final igual ou superior a 

60% nas avaliações supracitadas. O coordenador registará as notas no SIG e 

encaminhará à secretaria do departamento a média final, para que se tomem as 

devidas providências junto à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico. 

 
Caso seja constatada impossibilidade de conclusão das atividades 

letivas/avaliativas dos componentes curriculares do tipo Estágio, poderão ser 

atribuídos aos estudantes a notação XE [§ 5º - Resolução CEPE nº 059, de 14 de  

maio de 2020]. 



A leitura completa das “Normas do Colegiado do Curso de Nutrição para 

Realização do Estágio Supervisionado” (documento aprovado pelo Colegiado de 

Curso em 26/06/2020) é imprescindível para o completo entendimento das condutas e 

para a boa execução dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios e 

quaisquer dúvidas devem ser dirigidas aos professores orientadores ou à coordenação 

dos estágios e do Curso de Nutrição. 

 
Compete ao Departamento de Nutrição, ao Coordenador de Estágios e ao 

Colegiado de Curso de Graduação de Nutrição, considerando os argumentos 

apresentados pelos orientadores e supervisores, regulamentarem o cumprimento das 

normas gerais e resolver os casos omissos sobre o estágio supervisionado. 

 
Por fim, registra-se novamente que a apresentação do Plano de Trabalho em 

tela foi pautada na Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição (Resolução CNE/CES nº 

05/2001), no Código de Ética e Conduta do Nutricionista (Resolução CFN  nº 

599/2018) e em normativas convergentes à execução do estágio profissional. 

 
 

 
Aprovado pelo Colegiado do Curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Lavras, em 26 de junho de 2020 conforme consta em Ata da 47ª Reunião do 

Colegiado do Curso de Nutrição. 

 
Lavras (MG), 26 de junho de 2020. 
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ANEXO III 

 
PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

 
Considerando a Lei Federal N° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que dispõe sobre 

o estágio de estudantes; 

 

 
Considerando a Portaria Nº º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 

343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 

maio de 2020; 

 

 
Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 2020, que 

dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, 

em razão da Pandemia da COVID-19; 

 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que dispõe 

sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Lavras; 

 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe sobre a 

realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre letivo  

de 2020; e 

 

 
Considerando a Portaria PRG N° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe sobre 

normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro 

semestre letivo de 2020, 

 

 
Em caráter excepcional, o colegiado do curso de graduação em Nutrição da 

Universidade Federal de Lavras, aprova o plano de estágio curricular para a realização 

de estágio, conforme as diretrizes a seguir: 
 

Curso Nutrição 

Componente Curricular PRG 1023 Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica 

Carga Horária 244h 



1- PRÁTICA ADOTADA 

 

 
O estágio curricular obrigatório do curso de Nutrição da Universidade Federal de 

Lavras, segundo o PPC (Projeto Pedagógico do Curso), é um componente curricular 

previsto para integralização do curso, que ocorre no oitavo período e perfaz 20% da 

carga horária total do curso, atendendo ao exigido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição. O componente curricular PRG1023, 

estágio supervisionado em Nutrição Clínica é obrigatório e deve totalizar 244 horas. 

 
O local de estágio contemplado no PRG 1023 (Nutrição Clínica) segue o disposto na 

Resolução CFN 600/2018 sendo especificamente Hospitais. 

Entretanto, considerando a pandemia de COVID-19 e em caráter emergencial e 

excepcional, e, respeitando a resolução nº 600 de 25/02/2018 do Conselho Federal de 

Nutricionistas (CFN), fica resolvido que serão incluídos, a fim de flexibilizar o 

cumprimento deste componente curricular, durante o período de isolamento social, 

como campos de estágio para Nutrição Clínica as subáreas: 

 

 
Área de Nutrição Clínica – Assistência Nutricional e Dietoterápica Hospitalar, 

Ambulatorial, em nível de Consultórios e em Domicilio: 

 

 
A. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Hospitais, Clínicas em geral, 

Hospital-dia, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Spa clínicos. 

B. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Serviços e Terapia Renal 

Substitutiva. 

C. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI). 

D. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Ambulatórios e 

Consultórios. 

E. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Bancos de Leite Humano 

(BLH) e Postos e Coleta. 

F. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Lactários. 

G. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica em Centrais de Terapia 

Nutricional. 

H. Subárea – Atenção Nutricional Domiciliar (pública e privada). 

I. Subárea – Assistência Nutricional e Dietoterápica Personalizada (Personal Diet). 

De acordo com a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008), com as Resoluções CFN nº 

418/2008 e nº 599/2018 (Código de Ética e conduta do Nutricionista), e segundo o 

parágrafo único do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 05/2001, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Nutrição, a carga horária do 

estágio curricular deve ser composta por atividades "[...] eminentemente práticas e sua 

carga horária teórica não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total por 

estágio" (grifo nosso). 

É importante destacar que a Portaria nº 544, de 16 de Junho de 2020, autoriza em 



caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais por atividades letivas  

que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação. 

Contudo, a referida Portaria também explicita em seu texto que "no que se refere às 

práticas profissionais de estágios [...] a aplicação da substituição de que trata o caput 

deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional 

de Educação - CNE" (BRASIL, 2020), ou seja, no caso da Nutrição as DCN 

estabelecem um teto em 20%. Assim, o Colegiado do Curso e seu corpo docente já 

estruturaram uma proposta de aproveitamento de carga horária de atividades 

vivenciais e/ou remotas, devidamente comprovada, até o máximo de 20% da carga 

horária de estágio neste período excepcional, conforme descrito abaixo. 

Desta forma, seguem as atividades eleitas pelos docentes e pelo Colegiado para 

compor o Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica que podem totalizar até 20% da 

carga horária total do estágio (48,8h): 

1 - Estágios extracurriculares cursados na área que ainda não tenham sido 

contabilizados como atividades complementares [Art. 6º Portaria PRG nº 090/2020], 

desde que realizados após a integralização da carga horária exigida em disciplinas 

obrigatórias e eletivas que são consideradas pré-requisitos para o PRG 1023. 

2 - Atividades determinadas pelo supervisor do estágio e que sejam desenvolvidas de 

maneira remota pelo estagiário. 

3 - Cursos de capacitação profissional disponíveis nas plataformas virtuais de ensino e 

aprendizagem digitais de informação e comunicação vinculados à educação em saúde 

e às temáticas da área do estágio segundo a Resolução CFN nº 600/2018 (área II). A 

saber: plataforma SUS, Ministério da Saúde, BRASPEN, GANEP, FIOCRUZ, dentre 

outros, mediante aprovação do orientador. 

 

 
2 - OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 
Segundo a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, o estágio é ato 
educativo escolar supervisionado que "[...] visa ao aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho" (BRASIL, 2008). 

No âmbito da Nutrição, em suas diferentes áreas, o estágio curricular supervisionado 

tem como objetivos: i) Proporcionar ao aluno, mediante contato com o exercício de sua 

profissão, aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades técnico- 

científicas, complementando o conhecimento recebido no curso acadêmico, visando 

melhor qualificação profissional; ii) Complementar a formação ética, social, humana e 

cidadã do discente; iii) Promover a integração entre a universidade, instituições 

governamentais e não governamentais com e sem fins lucrativos e a comunidade 

(RECINE, 2013). 

O Estágio supervisionado em Nutrição Clínica tem como objetivo capacitar o aluno 

para: 

Conhecer a dinâmica e estrutura organizacional de hospitais e/ou ambulatórios de 

atendimento 

Realizar admissão, triagem, avaliação e diagnóstico do estado nutricional 

Monitorar e avaliar o consumo alimentar do paciente 

Fazer adequações da composição da dieta e acompanhamento da evolução 

dietoterápica em função da evolução clínica nutricional e da ingestão alimentar do 

paciente 



Planejar, analisar e avaliar dietas que atendam às necessidades nutricionais de cada 

paciente individualmente 

Solicitar e interpretar exames bioquímicos 

Delinear prescrição dietética, avaliação e acompanhamento de dieta enteral e fórmulas 

lácteas 

Participar de discussão com equipe multidisciplinar e desenvolvimento de atividades 

de assistência à saúde 

Acompanhar ou registrar a prescrição dietética e a evolução nutricional do paciente em 

prontuário 

Avaliar e acompanhar o estado nutricional de pacientes em dieta parenteral 

Realizar orientação dietoterápica de alta hospitalar e/ou ambulatorial 

Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis 

Discutir estudos de casos clínicos 

Desenvolver material de apoio e de educação nutricional com base em diretrizes 

atualizadas 

Ampliar os conhecimentos na área de nutrição clínica através de cursos nas 

plataformas online cuja temática esteja diretamente relacionada à do estágio curricular 

obrigatório em Nutrição Clínica. 

 

 
3 - METODOLOGIAS 

Os locais de estágio serão contatados e estabelecidos previamente pelo próprio aluno, 

podendo contar com o apoio do coordenador e do orientador de estágio, seguindo as 

orientações vigentes nas Normas do Colegiado do Curso de Nutrição para realização 

do estágio supervisionado e os procedimentos descritos na página eletrônica da Pró- 

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Esses locais deverão ser aprovados pelo 

coordenador do estágio mediante apresentação de documento contendo as descrições 

detalhadas das atribuições exercidas pelos nutricionistas supervisores de cada local 

pleiteado. Cada aluno será supervisionado pelo nutricionista responsável pelo local de 

estágio ao qual ele foi atribuído, cuja função é "orientar, esclarecer e informar os 

estagiários acerca da necessidade de observância aos princípios e normas contidas  

no Código de Ética Profissional [...] bem como das normas usuais nos locais dos 

estagiários" (CFN, 2018). A distribuição do número de alunos por local de estágio 

ocorrerá de acordo com a demanda dos locais conveniados. 

Ademais esse aluno terá um orientador, que é o professor responsável pela orientação 

e o acompanhamento técnico-científico do estagiário, que assume uma séria de 

atribuições na área de formação profissional alinhadas ao Código de Ética e de 

Conduta do Nutricionista (CFN, 2018). Durante o período de estágio o aluno deverá 

realizar, acompanhado pelo supervisor, as diversas tarefas designadas à profissão do 

nutricionista a fim de atingir as competências e habilidades citadas no item 2. 

Caso o aluno opte por realizar 20% de atividades teóricas no período excepcional, o 

mesmo deverá seguir as práticas explicitadas no item 1 (tópicos 1-3). 

 

 
4 - INFRAESTRUTURA E MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS DE 

ESTÁGIOS 

Para a realização do estágio é exigido que a entidade concedente possua 



infraestrutura, material e recursos humanos que garantam a supervisão/orientação do 

aluno e as condições necessárias para a realização do estágio. 

Somente poderão ser considerados, para fins de integralização curricular, estágios 

realizados em Instituições onde haja convênio de estágio vigente com a UFLA e/ou 

Termo de Compromisso, e que possua Profissional Nutricionista a fim de realizar a 

supervisão das atividades realizadas presencialmente. É de inteira responsabilidade 

dos discentes realizarem contato com os locais de estágio e providenciar toda a 

documentação necessária para firmar convênios junto a Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEC). 

O meio de comunicação oficial com os estagiários e seus respectivos orientadores/ 

coordenação será o Campus Virtual, em sala específica. Recomenda-se que o 

acompanhamento das atividades seja de forma semanal, via Campus e/ou via e-mail 

institucional. 

 

 
5 - AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS DO CURSO 

Consideram-se campo de estágio curricular obrigatório em Nutrição Clínica Hospitais, 

e demais localidades incluídas em caráter emergencial (citado em item 1), que tenham 

o profissional nutricionista, em situação regular com o Conselho Profissional, inserido 

na equipe de trabalho para supervisionar o estagiário. A aprovação, cadastro e 

acompanhamento das atividades dos estágios serão realizadas por meio do Sistema 

de Gerenciamento de Estágios (SGE). 

Somente poderão ser considerados, para fins de integralização curricular, estágios 

realizados em Instituições onde haja convênio de estágio vigente com a UFLA e/ou 

Termo de Compromisso. 

Os ambientes nos quais os alunos realizam os estágios, além de seguirem as áreas 

preconizadas na Resolução CFN nº 600/2018, se caracterizam como futuros espaços 

de atuação profissional dos egressos. 

 

 
6 - FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

A avaliação do estagiário deverá ser processual e permanente, e ser realizada pelos 

supervisores, orientadores e coordenadores do componente curricular. 

O estagiário matriculado será avaliado a partir dos seguintes instrumentos: i) Pelo 

cumprimento da carga horária total comprovada mediante declaração do supervisor e 

documentos complementares (relatório diário/semanal, relatório final e outros); ii) Pelo 

cumprimento dos prazos de entrega de toda documentação exigida para realização e 

cumprimento do estágio; iii) Pela avaliação do supervisor de estágio, em formulário 

próprio; iv) Pela avaliação do orientador a partir da análise e pontuação do relatório 

final do estágio supervisionado; v) Pela avaliação da síntese do estagiário em relação 

ao componente curricular (vídeo e/ou produtos gerados). O material será postado no 

Campus Virtual em tópico específico seguindo os prazos pré-estabelecidos. A nota 

final terá pesos de 40% para a avaliação do supervisor, 35% para avaliação do 

orientador e 25% para o vídeo. Para obter aprovação em cada área de estágio, é 

obrigatório o cumprimento das atividades, bem como a entrega da documentação 

conforme os itens i a v, além de obter média final igual ou superior a 60% nas 

avaliações supracitadas. 

Caberá ao coordenador do estágio o registro das notas no Sistema Integrado de 

Gestão (SIG) e o encaminhamento do resultado final à secretaria do Departamento, 

para que se tomem as devidas providências junto à Diretoria de Registro e Controle 



Acadêmico. 

Caso seja constatada impossibilidade de conclusão das atividades letivas/avaliativas 

dos componentes curriculares do tipo Estágio, poderão ser atribuídos aos estudantes  

a notação XE [§ 5º - Resolução CEPE nº 059, de 14 de maio de 2020]. 

A leitura completa das “Normas do Colegiado do Curso de Nutrição para Realização 

do Estágio Supervisionado” (documento aprovado pelo Colegiado de Curso em 

26/06/2020) é imprescindível para o completo entendimento das condutas e para a 

boa execução dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios e quaisquer 

dúvidas devem ser dirigidas aos professores orientadores ou à coordenação dos 

estágios e do Curso de Nutrição. 

Compete ao Departamento de Nutrição, ao Coordenador de Estágios e ao Colegiado 

de Curso de Graduação de Nutrição, considerando os argumentos apresentados pelos 

orientadores e supervisores, regulamentarem o cumprimento das normas gerais e 

resolver os casos omissos sobre o estágio supervisionado. Por fim, registra-se 

novamente que a apresentação do Plano de Trabalho em tela foi pautada na Lei 

Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Nutrição (Resolução CNE/CES nº 05/2001), no Código de 

Ética e Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº 599/2018) e em normativas 

convergentes à execução do estágio profissional. 

Aprovado pelo Colegiado do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Lavras,  

em 26 de junho de 2020 conforme consta em Ata da 47ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Nutrição. 

Lavras (MG), 26 de junho de 2020. 
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