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Meu lugar de fala... 



Meu lugar de fala...





Reflexões Iniciais 

Pandemia Formação 





No período entre 1981 e
1996, o número de cursos
passou de 30 para 45
(22 públicos e 23 privados)

Ano de 2020
590 cursos presenciais
19 cursos Modalidade EAD
(74 públicas e 535 privados)

Ano de 2020
797cursos presenciais
242 Modalidade EAD
Fonte: Cadastro e-MEC, 2020



Centralidade do 
alimento em tempos 

de crise  

Imunidade Obesidade 

Fome (In) SAN

Artigo 6º da Constituição Federal, após a Emenda
Constitucional 064/2010 que incluiu
o direito à alimentação entre os direitos sociais
individuais e coletivos.

Parágrafo Único das Diretrizes Curriculares. A
formação do nutricionista deve contemplar as
necessidades sociais da saúde, com ênfase no
Sistema Único de Saúde (SUS).



(WHO, 2005; SCHINEIDER, 2011)



Sistema Alimentar Justo e Sustentável

Mundo do agronegócio é a base
de soja, desapropriação de terras,
e uma carga de carbono na
atmosfera que vai acabar fritando
todos nós.

Você será 
Nutricionista aqui...

Neste planeta!!!!



Transformação de Cada INFORMAÇÃO em um diploma de
especialidade;

A formação sólida e de boa qualidade propicia um senso
crítico profissional;

Conhecimento - substantivo masculino
1.ato ou efeito de conhecer.
2.ato de perceber ou compreender por meio da razão e/ou da
experiência.

Informação, Formação e 
Conhecimento 



https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/Factsheet-
Infodemic_por.pdf?sequence=14

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/Factsheet-Infodemic_por.pdf?sequence=14


Pois bem...



MISSÃO 

Contribuir para a garantia do 

Direito Humano à Alimentação Adequada, fiscalizando, 

normatizando e disciplinando o exercício profissional do 

nutricionista e do técnico em nutrição e dietética, para uma 

prática pautada na ética e comprometida com a 
Segurança Alimentar e Nutricional, 

em benefício da sociedade.

150.892 NUTRICIONISTAS

19.284 TÉCNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

36.512 PESSOAS JURÍDICAS

*Quadro estatístico 4º trimestre 2019



25/03

Recomen-
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MEC/GM nº 

343/2020
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MEC/GM nº 

345/2020

19/03
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MEC/GM nº 

473/2020

13/05
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CNE/CP nº 
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Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28/04, 
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544/2020

17/06



https://www.cfn.org.br/wp-
content/uploads/2020/05/RECOMENDAC
OES_ESTAGIOS.pdf

https://www.cfn.org.br/wp-
content/uploads/2020/03/NOTA-
ESTA%CC%81GIOS-25-03-2019-final-3.pdf

25 de março de 2020 27 de maio de 2020

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACOES_ESTAGIOS.pdf
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-ESTA%CC%81GIOS-25-03-2019-final-3.pdf


https://www.cfn.org.br/wp-
content/uploads/2020/06/NOTA_ESTAGIOS_CF
N.pdf

25 de junho de 2020

Conselho Federal de Nutricionistas 
reafirma suas recomendações 

anteriores: segue autorizada, em 
caráter excepcional, a substituição 
das disciplinas teórico-cognitivas 
presenciais por aulas que utilizem 

meios e tecnologias de informação e 
comunicação o que, no entanto, 

entende não ser aplicável às práticas 
profissionais de estágios e 

laboratórios.

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/06/NOTA_ESTAGIOS_CFN.pdf


23 DE JULHO: COMO FUNCIONAM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO 
BRASIL?

Acesse em: https://www.instagram.com/cfn_nutri/



Portaria MEC/GM nº 544, de 16 de junho de 2020

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19

Assuntos tratados:

- Autorização de substituição das disciplinas presenciais por atividades letivas que 
utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação 
ou outros meios convencionais até 31 de dezembro de 2020

- Responsabilização das instituições pela definição dos componentes curriculares 
que serão substituídos

- Marcação de que as Diretrizes Curriculares Nacionais devem ser respeitadas

- Exigência de planos de trabalhos específicos para a substituições de práticas

- Manutenção da possibilidade de suspensão das atividades

- Revogação das 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

Acesse em: 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872



RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição 

Perfil do egresso das Diretrizes de 2001 Perfil do egresso proposto na oficina do Conbran 2018

I-Nutricionista, com formação
generalista, humanista e
crítica, capacitado a atuar,
visando à segurança alimentar
e à atenção dietética, em todas
as áreas do conhecimento em
que alimentação e nutrição se
apresentem fundamentais
para a promoção, manutenção
e recuperação da saúde e para
a prevenção de doenças de
indivíduos ou grupos
populacionais, contribuindo
para a melhoria da qualidade
de vida, pautado em princípios
éticos, com reflexão sobre a
realidade econômica, política,
social e cultural;
II - Nutricionista com
Licenciatura em Nutrição
capacitado para atuar na
Educação Básica e na Educação
Profissional em Nutrição.

Nutricionista, profissional de saúde,
comprometido com a defesa da vida, da cidadania
e da dignidade humana, com responsabilidade e
sustentabilidade sócio econômica e ambiental.

-Com formação generalista, humanista, crítica,
reflexiva, inclusiva, política, empreendedora e
ético-legal em prol da sociedade, em bases
filosóficas, científicas, conceituais e
metodológicas, para atuar com qualidade,
efetividade e resolutividade.

- Capacitado a atuar de forma interprofissional
visando a integralidade da segurança alimentar e
nutricional e atenção dietética, no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS, em todas as áreas
em que a alimentação e nutrição se apresentem
fundamentais para a promoção, manutenção e
recuperação da saúde e para a prevenção e
redução de riscos de doenças de indivíduos ou
coletividades, respeitando as diversidades e todos
os aspectos que compõem a pluralidade humana,
considerando as especificidades loco-regionais.



Art 4º A formação do nutricionista 
tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das 

seguintes competências e 
habilidades gerais

Atenção à 
Saúde 

Comunicação 
Tomada de 

Decisões 

Liderança 
Administração

E 
Gerenciamento 

Educação 
Permanente



Art. 7º A formação do nutricionista deve garantir o desenvolvimento
de estágios curriculares, sob supervisão docente, e contando com a
participação de nutricionistas dos locais credenciados. A carga horária
mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% (vinte
por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Nutrição
proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Parágrafo Único. A carga horária do estágio curricular deverá ser distribuída
eqüitativamente em pelo menos três áreas de atuação: nutrição clínica, nutrição
social e nutrição em unidades de alimentação e nutrição. Estas atividades devem ser
eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20%
(vinte por cento) do total por estágio.



RESOLUÇÃO CFN Nº 621, DE 18 DE FEVEREIRO DE 
2019

Art. 2º O CFN, na forma da legislação reguladora, tem as finalidades e competências
gerais de:

I. normalizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das profissões de
nutricionista e de técnico de 2º grau, de grau médio ou equivalente nas áreas de
Alimentação e Nutrição;

II. fiscalizar as atividades nas áreas de Alimentação e Nutrição, com vistas a
assegurar que sejam executadas pelos profissionais habilitados e a preservar o
interesse dos destinatários;

III. atuar como órgão julgador, originário ou recursal, em processos administrativos e
disciplinares relacionados com a normalização, orientação, disciplina e fiscalização
do exercício e das atividades profissionais nas áreas de alimentação e nutrição.



Art. 37. Compete à Comissão de Formação Profissional (CFP):

I. acompanhar o desenvolvimento do ensino na área de alimentação e nutrição e sua
relação com a prática profissional, subsidiando o Plenário e a Diretoria no
encaminhamento de suas atribuições específicas;

II. cooperar com os poderes públicos nos assuntos relativos à formação profissional;

III. colaborar com associações de classe, instituições de ensino e demais entidades
para a melhoria da qualificação profissional;

IV. funcionar como agente de integração dos Conselhos Federal e Regionais de
Nutricionistas com as instituições que graduam nutricionistas e formam técnicos nas
áreas de alimentação e nutrição, bem como junto aos profissionais e estudantes da
área de alimentação e nutrição;

V. elaborar projetos de normas a serem submetidas à apreciação do Plenário do CFN
para orientar e aperfeiçoar a formação profissional;

RESOLUÇÃO CFN Nº 621, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019



Importante Saber as 
Competências de cada Instituição 

ou Entidade 

MEC  CNE

CFN  IES  



Que formação queremos?

Que Nutricionistas 
queremos ser?





•Humanização
•Relação Alimento  x Homem x 
Natureza
•Fazendas Urbanas 
•Cozinhas Científicas 
•Nutrigenômica
•Comidas gostosas
•Comportamentos
•Segurança Alimentar e Nutricional
•Soberania Alimentar 
•Sistemas Alimentares 

Que Nutricionista queremos? Que novo 
normal é esse?



Não existe uma história 
isolada...

Estamos entrelaçadas...

As ações impactam 
muito mais do que 
conseguimos enxergar...



ACOMPANHE AS NOSSAS ATUALIZAÇÕES

facebook.com/CFNonl

ine
instagram.com/cfn_nu

tri

youtube.com/

conselhofederaldenutricion
istas

twitter.com/cfn_nutricao

cfn.org.br




