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Bases da administração geral aplicada à Gestão em Alimentação e Nutrição. Princípios de
alimentação e nutrição para coletividades. Planejamento físico e funcional de Unidade de
Alimentação e Nutrição. Ergonomia, conforto e segurança do trabalho em Unidade de
Alimentação e Nutrição. Administração e dimensionamento de recursos humanos.
Aquisição, alocação e administração de materiais e equipamentos. Administração de
recursos financeiros. Informatização das Unidades de Alimentação e Nutrição. Legislação
para Segurança e Higiene Alimentar. Sistema de terceirização de refeições coletivas
Planejamento e organização de um lactário, de uma cozinha dietética, de creche e banco
de leite humano.
OBJETIVOS
Administrar uma UAN na sua integralidade, planejando, liderando, organizando e
controlando os recursos humanos, financeiros e materiais; Realizar planejamento físicofuncional de UAN, conhecendo layout, assim como todas legislações vigentes; Promover
segurança alimentar através de adequada inspeção e aplicação de normas legais;
Conhecer e dimensionar os equipamentos e realizar a aquisição em diferentes UANs.;
Administrar os recursos humanos de UAN, sabendo realizar dimensionamento,
recrutamento, seleção e admissão e treinamento; Administrar recursos financeiros, custos
diretos e indiretos, que influenciam o preço de compra e venda das refeições;
Proporcionar qualidade de vida no trabalho através do domínio de conceitos referentes à
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Ergonomia, Higiene e Segurança no Trabalho.
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
•

Bases da administração geral aplicada à Gestão em Alimentação e Nutrição.

•

Princípios de alimentação e nutrição para coletividades.

•

Planejamento físico e funcional de Unidade de Alimentação e Nutrição.

•

Ergonomia, conforto e segurança do trabalho em Unidade de Alimentação e
Nutrição.

•

Administração e dimensionamento de recursos humanos.

•

Aquisição, alocação e administração de materiais e equipamentos.

•

Administração de recursos financeiros.

•

Informatização das Unidades de Alimentação e Nutrição.

•

Legislação para Segurança e Higiene Alimentar.

Sistema de terceirização de

refeições coletivas
•

Planejamento e organização de um lactário, de uma cozinha dietética, de creche e
banco de leite humano.
METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas e/ou participativas
Trabalhos em grupo
Visita técnicas
AVALIAÇÃO
Serão aplicadas duas avaliações escritas individuais, na primeira e segunda unidades,
além de dois trabalhos com pontuações distribuídas, as quais de deverão compor a média
do semestre.
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