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01- Cozinha de Criação: Elaboração e Formatação de instrumento de avaliação 

pratica (HNT 0207 matutino e Noturno) 

Responsáveis e supervisores: Profa. Betzabeth Slater Villar e Profa. Maria Laura da Costa 

Louzada, Prof. Eduardo Purgatto 

Objetivos da Disciplina 

 
 Utilizar habilidades culinárias como ferramentas de educação alimentar e nutricional 

diante do cenário epidemiológico atual; 

 Elaborar/adequar receitas e fichas técnicas às necessidades nutricionais, 

econômicas, regionais e culturais das comunidades para o enfrentamento de 

Doenças Crônicas não Transmissíveis –DCNT; 

 Conhecer e avaliar técnicas relacionadas à seleção, aquisição e preparo de 

alimentos. 

Proposta de atividades a serem realizadas pelos alunos monitores 

 
Atividades relacionadas à monitoria estarão relacionadas ao atendimento dos objetivos da 

disciplina e à formação profissional dos alunos. Neste sentido , se as aulas práticas se 

tornarem presenciais,  as turmas de alunos (Matutino e Noturno) serão divididas em 

grupos de não mais de 15 alunos cada, e os alunos-monitores acompanharão um professor, 

um estagiário e um aluno PAE, devidamente protegidos com EPIs. 

Objetivo e Método : De acordo com os conceitos aprendidos durante a disciplina de 

Procedimentos e Técnicas Culinárias Aplicadas à Nutrição II, o aluno-monitor deverá ser 

capaz de formatar/elaborar uma proposta de avaliação prática para os discentes, 

contendo: Detalhes da escolha da receita (memória afetiva, aspecto cultural, 

praticidade, gosto pessoal), as características da mesma, de que região geográfica é a 

receita e se tem alguma relação com outra culinária internacional. 

Além disso, os alunos-monitores realizarão as seguintes atividades, sob supervisão das 

professoras responsáveis pela disciplina, em colaboração com as alunas PAE: 

1. Apoio na aula prática no laboratório PTCAN 

2. Recebimento dos relatórios das aulas práticas; 

3. Controle de frequência; 

4. Colaboração na formatação das receitas a serem utilizadas nas aulas práticas. 
 

Produto Final 
 

Criação e formatação da proposta de avaliação final dos discentes. 
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02- DEMANDAS E PRÁTICAS ALIMENTARES DE ENTREGADORES DE 
APLICATIVOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Docente responsável: Profa. Dra. Bárbara Hatzlhoffer Lourenço 
 
 

1. Grupo ou população vulnerável de que tratará: Entregadores de aplicativos em SãoPaulo. 

2. Objetivos: 

 Sistematizar demandas relacionadas/relacionáveis à alimentação apresentadas por 

movimentos de entregadores de aplicativos durante a pandemia; 

 Explorar práticas alimentares de entregadores de aplicativos especialmente durante a 

pandemia de COVID-19; 

 Discutir demandas e práticas alimentares de entregadores de aplicativos em relação às suas 

condições de vulnerabilidade durante a pandemia de COVID-19. 

3. Possíveis produtos finais da atividade: Relatório final do levantamento de dados; produto de 

divulgação científica sobre o tema, em formato a ser definido; preparação e divulgação de 

produtos comunicativos em mídias sociais. 

4. Vinculação do projeto com a disciplina: O presente projeto vincula-se à disciplina HNT0212 

Planejamento Dietético em seus objetivos circunstanciados aos múltiplos aspectos políticos, 

culturais, psicossociais e biológicos, bem como aos recursos humanos, financeiros e materiais 

que impactam as práticas alimentares. Pode-se considerar que tais fatores estão agudizados 

durante a pandemia de COVID-19 e especialmente visibilizados a partir dos movimentos de 

entregadores de aplicativos, sendo fundamentais à discussão sobre produção de cuidado em 

atividades do profissional nutricionista. 
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