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Introdução: a disciplina Prática de Atuação Profissional, com dois créditos e caráter eletivo, é 
oferecida pelo curso de Nutrição e tem por objetivo principal proporcionar ao acadêmico, a 
convivência em atividades profissionais nas diversas áreas de sua futura profissão: UAN, 
Clínica e Social.Metodologia: as experiências no Setor de Alimentação Coletiva do HCPA e do 
Restaurante Universitário 2 estão ocorrendo de Março a Julho de 2008, duas horas semanais. 
O aluno é orientado por um tutor (formando) e  professor-perceptor. A convivência com 
profissionais desta área oportuniza a observação e o aprendizado das tarefas executadas. As 
experiências são registradas num Diário de Campo e posteriormente anexadas a um Portfólio. 
Resultados: esta convivência proporciona um desenvolvimento reflexivo da prática profissional, 
pois estimula a busca por conteúdos e soluções da prática.  Proporciona a inter-relação de 
conteúdos teóricos e prática da realidade, levando o acadêmico a uma construção diferenciada 
do conhecimento tradicional. Além disso, estimula a criatividade e iniciativa através de 
atividades diferenciadas como comemorações de festividades em datas especiais e incita os 
questionamentos sobre as atitudes tomadas nestes locais de produção de 
alimentos.Conclusões: através das observações nesta área, pode-se induzir que a atuação do 
nutricionista em UAN está bastante direcionada às questões administrativas e pouco à 
promoção de saúde. As tarefas realizadas nesta área têm como foco principal o controle 
burocrático do funcionamento adequado do local. O conhecimento técnico específico do 
nutricionista também é requerido no planejamento de cardápios e na montagem das diversas 
dietas. Assim, a experiência na área mostra-se bastante enriquecedora, pois trás a rotina de 
um nutricionista de UAN, com suas tarefas, obrigações, manejo de pessoal, problemas 
diversos e formas de contornar os mesmos, além de demonstrar a importância do trabalho em 
equipe, onde o resultado final obtido é muito recompensador e a convivência entre os 
funcionários otimizada.  
 
 


