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Análise da saúde como um fenômeno social condicionado historicamente e estudo dos
determinantes sociais da saúde com ênfase na sociedade brasileira. Construção social do
corpo e relação entre cultura, sociedade e processo doença/saúde, relação entre
comunicação, sociedade e processo saúde/doença. Unidade biológica e diversidade
cultural humana; as respostas culturais dos diferentes grupos humanos para uma
necessidade básica de sobrevivência humana; diversidade de práticas alimentares a partir
de diferentes sistemas de classificação dos alimentos. Fatores sócio-econômicos e
culturais em que influenciam as escolhas alimentares.
OBJETIVOS
•

Estudar e conhecer os conceitos da Antropologia e da Sociologia;

•

Discutir as políticas de saúde tomando como referência o conceito de pluralidade,
alteridade, socialização, interação e traduzibilidade.

•

Compreender as relações simbólicas acerca da alimentação e nutrição.

•

Discutir o papel do (a) nutricionista (o) na perspectiva de compreender e as
pluralidades sócio-culturais ligadas à atuação profissional.

PERFIL DO EGRESSO
O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico capaz de atuar na
promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial a
população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e
coletividade, através da atenção dietética. A formação generalista, humanista, ética,
inovadora e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica,
social, cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as
áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição.
CONTEÚDO PROGRAMATICO
I UNIDADE
•

Introdução à Antropologia

•

Conceito de Cultura.

•

Concepção de diversidade, alteridade e pluralidade cultural.

•

Conceito de Antropologia da Saúde;

•

Etnografia e Saúde.

•

Alimentação e sistemas culturais

II UNIDADE
•

Introdução à Sociologia

•

O papel social do nutricionista

•

Serviços de saúde e as dinâmicas sociais.

•

Conceito de Socialização, fato social e interação.

•

Conceito de Sociologia da Saúde;
METODOLOGIA

Os conteúdos serão trabalhados de forma interativa, em que a relação professor/aluno
estará em consonância com a produção e divulgação do conhecimento.
Neste sentido compete:
•

Ao professor: A mediação do conteúdo através de exposição dialogada , a
coordenação das atividades em sala de aula e em campo, a utilização de técnicas
de dinâmica de grupo de sensibilização, assim com estimulando a ludicidade
pedagógica.

•

Ao aluno: Participar de trabalhos em grupo e individuais, realizar as atividades
em sala, assim as atividade de campo, buscar ampliar as referências bibliográficas
utilizadas na disciplina.
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AVALIAÇÃO
A disciplina tem como propósito desenvolver além de uma ação individual, uma ação
coletiva e integrada, logo, a avaliação como substrato do processo ensino-aprendizagem
é entendida mediante o compromisso e a participação dos educandos nas atividades
realizadas, levando-se em consideração a fundamentação teórica, o nível de abstração, o
poder de relação e análise frente aos conteúdos trabalhados.
Assim, propomos:
•

Prova escrita

•

Apresentação de trabalhos

•

Participação em sala de aula

•

Seminários
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

•

COSTA, M. C. C. Sociologia: uma introdução à ciência da sociedade. São
Paulo: Moderna, 2005.

•

LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1990.

•

LARAIA. Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro,
Jorge Zahar editor, 1986
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

•

CANESQUI, Ana Maria e GARCIA, Rosa Wanda Diez. Antropologia e Nutrição:
um diálogo possível. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005.

•

HELMAn, Cecil G. / Buchweitz, Claúdia/ Garcez, Pedro m. Cultura, saúde e
doença. ARTMED, 4ed. Porto Alegre, 2006.

•

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

•

TURNER H., Jonathan. Sociologia: conceitos e Aplicações. São Paulo: Makron
Books, 2000.

•

QUINTANEIRO, Tania. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2. Ed.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO
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