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Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     Programa de Internação e Atendimento Domiciliar

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Os Programas de Internação Domiciliar (PID) e de Atendimento
Domiciliar (PAD) desenvolvem atividades de atendimento e de
internação domiciliar, completando assim o circulo da assistência
oferecida pelo Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de
Uberlândia. Possibilita grande variedade de experiências que
contribuem de forma efetiva para a formação do acadêmico e de
pós graduandos.

atenção

     Unidades de Terapia Intensiva

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia



(HC-UFU) oferece atividades de prática em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal. As UTI do
HC-UFU estão equipadas e preparadas para o atendimento a
pacientes que requerem cuidado intensivo e que apresentam
diferentes necessidades e realidades. As UTI do HC-UFU
possibilitam a capacitação de pós-graduandos em inúmeras
atividades teórico-práticas.

atenção

     Pronto Socorro

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O serviço prestado por esta unidade é especializado e atende a
demanda de urgência e emergência local e regional em todas as
especialidades. As atividades do Pronto Socorro são
desenvolvidas por profissionais especializados, além de docentes
envolvidos com a assistência, ensino e pesquisa.

atenção

     Centro Cirúrgico

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O Centro cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia oferece atenção em procedimentos
cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade, nos cenários de
assistência, ensino, e pesquisa. Possibilita a prática de diferentes
profissões envolvidas nesta modalidade de atenção.

atenção

     Unidades de Internação

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
tem Unidades de internação em todas as especialidades na área
de saúde, que prestam atenção em nível terciário, em um tripé
ensino, assistência e pesquisa.

atenção

Projeto Pedagógico

Área(s) de Temática, de Concentração e Profissional(is)



VAGAS

Área de Concentração: Nutrição Clínica

Área Temática: Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades Cirúrgicas

Ano: 2010

Profissão Vagas Solicitadas

Nutrição 1

Enfermagem 1

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica) 1

Justificativa

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – Estado de Minas Gerais – com
aproximadamente 2.500.000 habitantes, engloba 61 municípios. Esta ampla região geográfica tem
sido reconhecida pelo importante papel que desempenha no desenvolvimento econômico e social
de Minas Gerais e do País. Um aspecto de destaque nesta região é o grande número de vagas em
cursos de graduação nas diferente áreas de saúde. Tais profissionais representam uma grande
clientela em potencial para o Programa de Residência proposto no presente Projeto. Os cursos de
especialização já existentes são em número reduzido e atendem precariamente às necessidades de
capacitação e formação dos profissionais inseridos na rede. Há uma grande lacuna no que se refere
à vagas para formação de recém graduados, que possibilite a obtenção de competência profissional
em nível técnico, ético e político para o exercício no âmbito de atuação que é preconizado pelo
SUS. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) é um hospital
geral, de alta complexidade, com 510 leitos, que oferece serviços de diagnóstico, tratamento e
apoio necessários ao atendimento de seus usuários, prestando atendimento nas diferentes
especialidades médicas, principalmente relacionadas com as áreas de concentração propostas neste
projeto. Assim, o HC-UFU apresenta todos os recursos necessários para implantação do Programa
de Residência Multiprofissional, ou seja, a infra-estrutura de serviços e os recursos humanos
capacitados. A Universidade Federal de Uberlândia, que tem o Hospital de Clínicas como um
órgão suplementar, possui os cursos de graduação das seis áreas do conhecimento envolvidas neste
Projeto (Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia e Educação Física), com
corpo docente qualificado e capacitado para participar do Programa proposto. Estes cursos, além
das atividades de ensino, desenvolvem de forma efetiva e constante, as atividades de pesquisa e de
extensão, o que colabora significativamente com sua capacidade para o desenvolvimento do
Programa proposto. Além da Universidade Federal de Uberlândia o programa contará com a
participação de professores do Curso de Farmácia do Centro Universitário do Triângulo –
UNITRI, o que dará a sustentação necessária para o desenvolvimento da Área de Nutrição Clínica.
Os serviços da Rede Municipal e Estadual de Saúde também apresentam a estrutura e os recursos
humanos necessários para o desenvolvimento das práticas de saúde Coletiva prevista, que
permitirão a integração multiprofissional e a formação do residente com uma visão dos diferentes
níveis de atenção à saúde. O presente programa de Residência Multiprofissional permitirá a
formação de profissionais especialistas que virão suprir as carências da rede de atenção à saúde,
que não tem encontrado no mercado de trabalho, profissionais capacitados para atuar nas áreas de
concentração propostas neste projeto. Assim, a criação do presente Programa é grande relevância
para a cidade de Uberlândia e região, pois se propõe a formar profissionais que serão incluídos
rapidamente no mercado de trabalho, contribuindo para a melhoria da assistência à saúde da
população e desenvolvimento das instituições prestadoras de serviço. Assim, a aprovação deste
Programa de Residência Multiprofissional proposto pelo Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia, trará grandes benefícios: para o Sistema de Saúde do Município de
Uberlândia e da Região do Triângulo Mineiro que terá disponibilidade de profissionais capacitados
como especialistas em áreas onde hoje existem deficiências; para o HC-UFU pela melhoria no
atendimento aos seus usuários, passando a cumprir de forma mais efetiva o seu papel de Hospital



de Ensino; para a Universidade e seus Cursos de Graduação envolvidos que terão a oportunidade
de crescimento e de cumprir mais efetivamente seu papel de órgão formador de recursos humanos;
para os profissionais que terão a oportunidade de melhorar sua formação e contribuindo de forma
mais efetiva para a melhoria da assistência em áreas específicas; e principalmente para os usuários
do Sistema Único de Saúde que poderão receber assistência de profissionais com maior
competência. Nas últimas décadas é notório e facilmente verificável o desenvolvimento científico
das áreas do conhecimento envolvidos neste projeto, principalmente após a criação dos programas
de mestrado e doutorado que a cada ano crescem em qualidade e número. A realização de
pesquisas científicas cresce a cada dia com a participação dos profissionais nos diversos cenários
de atuação. A divulgação dos trabalhos de pesquisa é cada vez mais intensa com a realização de
diferentes eventos científicos e a criação de periódicos específicos de cada área. O crescimento
científico tem contribuído de forma significativa para o aprimoramento do ensino nos Cursos de
Graduação e de pós-graduação. A criação do Programa de Residência Multiprofissional proposto
permitirá, além dos benefícios já citados, o desenvolvimento científico das áreas do conhecimento
envolvidas, pela produção de novos conhecimentos e pelo crescimento do mercado de trabalho. A
criação do presente Programa de Residência Multiprofissional é também justificada porque é uma
solicitação de uma Instituição integrante do Sistema de Saúde, e uma iniciativa e proposta do
Ministério da Saúde, através da Diretoria de Hospitais Universitários e Residências em Saúde e da
Coordenação de Residências em Saúde.

Objetivos

Objetivo Geral

Formar profissionais de saúde, especialistas na área de concentração, com visão
humanista, reflexiva e crítica, qualificados para o exercício profissional na
especialidade escolhida, com base no rigor científico, pautados em princípios éticos,
conhecedores dos diferentes cenários da rede de saúde, e capazes de atuar com
competência na área específica de formação.

Objetivos Específicos

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Uberlândia, também deverá capacitar o profissional para: •
Atuar com competência na área específica de especialização, em ações de
prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos usuários do serviço; •
Planejar e executar, no seu âmbito de atuação, a assistência ao usuário no ambiente
hospitalar; • Atuar na promoção da saúde, de acordo com os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS); • Atuar na administração do processo do trabalho, e da
assistência no âmbito de sua atuação em hospital geral, ambulatório e rede básica de
saúde; • Atuar em pesquisa, desenvolvendo estudos de caráter científico e
intelectual; • Atuar como educador e preceptor de residentes de sua área profissional,
trabalhando com dinamismo e postura crítica frente a realidade; • Atuar como
educador consciente de seu papel na formação dos cidadãos, orientando e mediando
o ensino; • Atuar interdisciplinarmente como educador e membro da equipe de
saúde; • Promover o hábito do aprendizado contínuo tanto na sua área de formação
como na prática profissional.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde



Articulação com políticas de saúde

Para a definição das Áreas de Concentração do Programa de Residência
Multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia serão consideradas as
demandas locorregionais e a capacidade operacional da Instituição. A análise das
demandas locorregionais permitirá a definição das áreas onde existe a necessidade
de profissionais com formação específica e que não estão disponíveis no mercado de
trabalho. O conhecimento da capacidade operacional da Instituição será utilizado
para esclarecer se há disponibilidade da infra-estrutura necessária para
desenvolvimento das atividades da Residência Multiprofissional, em termos de
recursos humanos, equipamentos, estrutura física, entre outros, possibilitando assim
o bom aproveitamento do residente. A articulação com os Gestores Estadual e
Municipal e com o Controle Social, através da Comissão de Acompanhamento de
Contratos do Hospital, é importante, pois na criação e organização das áreas de
concentração e dos campos comuns de prática, devem ser consideradas as demandas
do Sistema de Saúde, para que o egresso tenha uma formação que lhe permita
visualizar a organização e o funcionamento deste sistema.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: Gladstone Rodrigues da Cunha Filho
 Secretário Municipal de SaúdeFunção Representante:

 Gladstone Rodrigues da Cunha FilhoNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 15/10/2009Data de assinatura:
 Pacto da Gestão Municipal com o Programa de ResidênciaTipo de Documento:

Multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia
Descrição do documento de pactuação:

A GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE SEUS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS
PELA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, NAS ÁREA DE
ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E FARMÁCIA, CONSTANDO DE 24
RESIDENTES, NOS ANOS DE 2010 E 2011.

Parcerias

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA E CENTRO UNIVERSITARIO DO
TRIANGULO

Diretrizes Pedagógicas

Para a estruturação do presente Programa de Residência Multiprofissional, a Comissão
encarregada da sua elaboração, utilizou como base os pressupostos apresentados pelo Programa de
Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar dos Hospitais Universitários



Federais e de outros considerados de referência para o alcance de bons resultados. A Integração
Academia-Serviço é de fundamental importância para alcançar os objetivos propostos para o
programa, ou seja, será necessária a articulação e comunicação constante entre residentes,
preceptores do serviço e tutores docentes. Esta articulação permitirá, dentre várias outras coisas, o
planejamento e o acompanhamento das atividades teóricas e práticas, de ensino e de pesquisa, da
forma que possibilite os melhores resultados. A Integração Multiprofissional e a atenção
individualizada são essenciais para uma assistência integral ao usuário. Assim, na construção deste
Projeto Pedagógico foi feito opção por uma organização que permita a integração dos
conhecimentos dos diferentes profissionais envolvidos, de forma a proporcionar ao residente uma
visão da totalidade do cuidado ao Ser Humano, contibuindo para o atendimento integral de suas
necessidades individuais. Desta forma, as atividades de assistência ao usuário a serem
desenvolvidas pelos residentes do curso serão desenvolvidas no mesmo ambiente e por todos os
residentes das diferentes profissões participantes. Além disso, sempre que possível, as atividades
teóricas comuns às diferentes áreas de concentração serão realizadas conjuntamente. A valorização
e a participação nos Programas e Políticas de Estado também é um fator importante que foi
considerado nesta proposta. Assim, na escolha das áreas de concentração optou-se por aquelas que
possam ajudar no desenvolvimento dos programas e fortalecimento das políticas dos Ministérios
da Educação e da Saúde. O conhecimento da Rede de Serviços de saúde e do caminho percorrido
pelo usuário durante a solução de seu problema de saúde também é fundamental para a formação
do nosso residente. Por isto, durante a estruturação do presente Programa, foi estabelecido que os
residentes deverão participar de cenários de prática extra-hospitalares como o Programa de Saúde
da Família, Programas de Reabilitação Física, Programas de Atenção e de Internação domiciliar,
dentre outros. A utilização de estratégias pedagógicas que estimulem o crescimento pessoal e
profissional do residente é de fundamental importância. Assim, os métodos a serem utilizados e as
ações pedagógicas propostas deverão articular o saber; o saber fazer e o saber conviver, visando
desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e
o aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à formação de um profissional
capaz de atuar num ambiente de multidisciplinaridade. Neste sentido, o estímulo às dinâmicas de
trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as relações interpessoais é uma das
estratégias a serem utilizadas. Outro princípio de destaque no presente Programa e direcionando as
ações a serem realizadas em todos os momentos é a valorização das dimensões éticas e
humanísticas. Isto permitirá o desenvolvendo, no residente e em todos os envolvidos, de atitudes e
valores orientados para a cidadania e para a solidariedade. A Educação Permanente é uma
estratégia indispensável ao desenvolvimento dos serviços de saúde. A Residência Multidisciplinar,
enquanto estratégia de educação permanente traz a oportunidade da aprendizagem em equipe
inserida na realidade concreta dos serviços de saúde. Neste contexto, ressaltamos a possibilidade
de que o processo de trabalho seja potencialmente construído e reconstruído, buscando articular o
conhecimento interdisciplinar e a prática multiprofissional e intersetorial, nas diferentes áreas de
atuação. O cumprimento destes princípios e fundamentos, que nortearam a organização do
currículo, garantirá ao Programa a qualidade que se pretende e o alcance das competências e
habilidades previstas no perfil estipulado para o egresso.

Processo seletivo

O ingresso ao Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia
será realizado através de processo seletivo desenvolvido conforme edital elaborado
especificamente com esta finalidade, e amplamente divulgado. Poderão ser candidatos às vagas de
cada área de concentração do Programa todos os profissionais com graduação na área específica da
vaga, formados há no máximo 2 anos, até a data de início das atividades do programa, que se dará
no inicio do mês de fevereiro de cada ano. A matrícula será realizada pela Universidade Federal de
Uberlândia, conforme as condições e datas previamente divulgadas no Edital.

Avaliação discente



Avaliações periódicas conforme legislação vigente e realizadas com a utilização de diferentes
formatos: portfólio, avaliação inter-pares, autoavaliação, avaliação cognitiva.

Auto-avaliação do programa

A avaliação das áreas de concentração se dará ao final de cada trimestre, com data estipulada no
calendário de atividades, sendo conduzida pelo coordenador do Programa de Residência
Multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia. Pretende-se que nas avaliações sejam
identificados os pontos positivos e e negativos, bem como relacionadas as ações a serem
desenvolvidas para correção dos problemas e para melhoria do aprendizado. A avaliação do
Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Federal de Uberlândia será realizada
no ultimo mês de cada semestre, com data estipulada no calendário de atividades, conduzida pelo
coordenador do Programa. As atividades avaliativas a serem desenvolvidas são as seguintes: As
avaliações do programa serão realizadas periodicamente conforme determinação da COREMU. o
Interna: Avaliação realizada pelos discentes e docentes: questionário auto-informe não identificado
e grupos focais o Externa: Avaliação realizada para analisar a visibilidade institucional do
programa, os convênios firmados, os programas implantados e desenvolvidos e a participação da
população na construção dos programas de saúde, o impacto na comunidade e os indicadores de
saúde.

Infra-estrutura

Instalações

Instalações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do Hospital de Clínicas de
Uberlândia, e da Universidade Federal de Uberlândia.

Salas

Sala da COREMU, salas de aula da Universidade Federal de Uberlândia no campus
Umuarama, e salas da Secretária Municipal da Saúde.

Estudo

Salas das bibliotecas e laboratórios de informática da UFU.

Equipamentos

Existentes e disponíveis na Secretária Municipal de Saúde, no Hospital de Clínicas
de Uberlândia, nas três bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia, além dos
laboratórios de informática montados como salas de aula, distribuídos nos Campi da
Universidade Federal de Uberlândia.



Biblioteca e Periódicos

A Universidade Federal de Uberlândia conta com três (3) Bibliotecas (Campus santa
Mônica, Umuarama, Rondon), com livros e periódicos para utilização por
acadêmicos dos cursos de graduação e de pós-graduação.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Ana Paula Cezar Machado 04597253602 Especialização - Nutrição Clínica / 2006

Cibele Aparecida Crispim 25998886895 Doutorado - Ciências da Saúde / 2008
Mestrado - Ciências da Saúde / 2003

Daniela Nogueira Prado De
Souza

04945777624 Mestrado - Ciências da Saúde / 2010

Daurea Abadia De Souza 30185700659 Doutorado - Clínica Médica / 1986
Graduação - Medicina / 1976
Especialização - Metodologia do Ensino Superior /
1980
Especialização em Formato de Residência - Clínica
Médica / 1978
Mestrado - Clínica Médica / 1983

Elias Jose Oliveira Von
Dolinger

67039618672 Mestrado - Imunologia e Parasitologia Aplicadas / 2008

Rita Alessandra Cardoso 08159979819 Mestrado - Farmacologia / 1996

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ana Paula
Cezar
Machado

04597253602 Especialização - Nutrição
Clínica / 2006

Farmácia (Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

30

Carolina
Ferreira
Tiago

04598266627 Graduação - Farmácia /
2000

Farmácia (Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

30

Simone
Franco Osme

65254708620 Especialização - Nutrição
Clínica / 2007

Farmácia (Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

30

Ismara
Lourdes Silva
Januario

98524593687 Especialização -
Administração dos Serviços
de Saúde / 2000

Enfermagem 30

Amanda
Torido Santos

05608142675 Especialização - Nutrição
Clínica / 2007

Nutrição 30

Carmem
Morlin

37285238015 Especialização - Nutrição
Clínica / 2004

Nutrição 30

Dalila
Cristina De
Almeida

78941733634 Especialização - Nutrição /
2005

Nutrição 30

Daniela
Nogueira
Prado De
Souza

04945777624 Mestrado - Ciências da
Saúde / 2010

Nutrição 30



Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Ana Elisa
Madalena
Rinaldi

30301225818 Mestrado - Nutrição Humana
Aplicada / 2008

Nutrição 1

Cibele
Aparecida
Crispim

25998886895 Doutorado - Ciências da
Saúde / 2008
Mestrado - Ciências da Saúde
/ 2003

Nutrição 1

Luana
Padua
Soares

04701394637 Mestrado - Saúde Pública /
2005

Nutrição 1

Rita
Alessandra
Cardoso

08159979819 Mestrado - Farmacologia /
1996

Farmácia (Incluindo
Farmácia Bioquímica)

1

Elias Jose
Oliveira
Von
Dolinger

67039618672 Mestrado - Imunologia e
Parasitologia Aplicadas / 2008

Enfermagem 1

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Anna
Claudia
Yokoyama
Dos Anjos

71915710634 Graduação - Enfermagem / 1992
Mestrado - Enfermagem Fundamental
/ 2005

1

Arthur
Velloso
Antunes

28519779620 Graduação - Enfermagem / 1979 2

Daurea
Abadia De
Souza

30185700659 Doutorado - Clínica Médica / 1986
Graduação - Medicina / 1976
Especialização - Metodologia do
Ensino Superior / 1980
Especialização em Formato de
Residência - Clínica Médica / 1978
Mestrado - Clínica Médica / 1983

1

Eliane
Maria De
Carvalho

10477558828 Doutorado - Ciências / 2000 1

Maria
Cristina De
Moura
Ferreira

03767967820 Doutorado - Enfermagem
Fundamental / 2002

1

Nadia Carla
Cheik

01185822674 Doutorado - Ciências fisiológicas /
2005

1

Ricardo
Wagner
Machado
Da Silveira

48496499634 Graduação - Psicologia / 1990
Doutorado - Saúde Mental / 2006

1

Eixo Transversal da Área de Concentração

Carga



Docente CPF Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Horária
Semanal

Ana Elisa
Madalena
Rinaldi

30301225818 Mestrado -
Nutrição Humana
Aplicada / 2008

Nutrição Clínica 1

Cibele
Aparecida
Crispim

25998886895 Doutorado -
Ciências da
Saúde / 2008
Mestrado -
Ciências da
Saúde / 2003

Nutrição Clínica 1

Daurea
Abadia De
Souza

30185700659 Doutorado -
Clínica Médica /
1986
Graduação -
Medicina / 1976
Especialização -
Metodologia do
Ensino Superior /
1980
Especialização
em Formato de
Residência -
Clínica Médica /
1978
Mestrado -
Clínica Médica /
1983

Nutrição Clínica 1

Elias Jose
Oliveira
Von
Dolinger

67039618672 Mestrado -
Imunologia e
Parasitologia
Aplicadas / 2008

Nutrição Clínica 1

Rita
Alessandra
Cardoso

08159979819 Mestrado -
Farmacologia /
1996

Nutrição Clínica 1

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Ana Elisa
Madalena
Rinaldi

30301225818 Mestrado -
Nutrição Humana
Aplicada / 2008

Nutrição 1

Cibele
Aparecida
Crispim

25998886895 Doutorado -
Ciências da Saúde
/ 2008
Mestrado -
Ciências da Saúde
/ 2003

Nutrição 1

Daurea
Abadia De
Souza

30185700659 Doutorado -
Clínica Médica /
1986
Graduação -
Medicina / 1976
Especialização -
Metodologia do
Ensino Superior /
1980
Especialização em
Formato de
Residência -
Clínica Médica /
1978
Mestrado - Clínica
Médica / 1983

Nutrição 1

Luana 04701394637 Mestrado - Saúde Nutrição 1



Padua
Soares

Pública / 2005

Rita
Alessandra
Cardoso

08159979819 Mestrado -
Farmacologia /
1996

Farmácia
(Incluindo
Farmácia
Bioquímica)

1

Elias Jose
Oliveira
Von
Dolinger

67039618672 Mestrado -
Imunologia e
Parasitologia
Aplicadas / 2008

Enfermagem 1

Matriz Curricular

1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Educação em Serviço Prática 1152

Atividades teóricas do núcleo comum Teórica ou teórica-prática 288

Eixo Específico de Área Profissional

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Atividades teóricas do núcleo comum Teórica ou teórica-prática 288

Educação em Serviço Prática 1152

Eixo Específico de Área Profissional



Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

3 Semestre

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Atividades teóricas da área de concentração Teórica ou teórica-prática 288

Educação em Serviço Prática 1152

Eixo Específico de Área Profissional

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estudos de Casos Multiprofissionais Prática 0

4 Semestre

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Educação em Serviço Prática 1152



Atividades teóricas da área de concentração Teórica ou teórica-prática 288

Eixo Específico de Área Profissional

Farmácia (Incluindo Farmácia Bioquímica)

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atividades teóricas da área
profissional

Prática 0

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Educação em Serviço Prática 0

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Educação em Serviço Prática 0

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: estágio estágio se necessário

Terça: estágio atividade teórica se necessário

Quarta: estágio atividade teórica se necessário

Quinta: estágio atividade teórica se neceessário

Sexta: estágio estágio se necessário

Sábado: estágio

Domingo: se necessário

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Os profissionais, egressos do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, terão uma formação humanista, crítica e
reflexiva, com base no rigor científico e intelectual e pautada em princípios éticos. Deverá ser
conhecedor da Rede de Serviços de saúde e do caminho percorrido pelo usuário durante na solução
de seu problema, capaz de conhecer e intervir realidade concreta dos serviços de saúde, de atuar
com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, habilitado para o trabalho
em equipe e trabalho multiprofissional, capaz de reconhecer as necessidades do ser humano e,
consequentemente, prestar uma assistência individualizada e integral ao usuário.



Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Nutrição Clínica

O egresso deverá Integrar-se na Equipe de Saúde, realizar a história nutricional do
paciente, fazer avaliação inicial e evolutiva do Estado Nutricional, realizar a
classificação do Risco Nutricional, participar das atividades da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional - escolha da terapia nutricional - dieta
enteral e/ou dieta parenteral, cálculo da dieta enteral e/ou parenteral, monitorização
clínica e laboratorial diária da terapia nutricional enteral e/ou parenteral, discussão
do diagnóstico e da conduta nas complicações inerentes à prática da terapia
nutricional - treinamento e administração de pessoal relacionado à nutrição clínica,
promoção de educação nutricional e alta Nutricional. No ambulatório deverá
participar do Atendimento ambulatorial, com realização de história nutricional,
avaliação inicial e evolutiva do estado nutricional, cálculo de dietas, orientação
nutricional específica, discussão do diagnóstico e do tratamento de complicações
inerentes à prática da terapia nutricional. Deverá desenvolver as seguintes
competências: aprimoramento profissional; atuação pautada em princípios éticos,
nos diferentes campos vinculados à alimentação e nutrição, particularmente entre
pacientes em estado crítico, desenvolvendo ações de assistência, educação,
planejamento e gestão; capacitação e atualização na avaliação do estado nutricional,
intervenção em terapia nutricional enteral e/ou parenteral, e em monitorização
nutricional de pacientes ambulatoriais ou hospitalizados, incluindo pacientes em
estado crítico; utilizar a metodologia científica na aquisição e produção do
conhecimento, possibilitando constante desenvolvimento profissional, e inovações
na sua área de atuação; trabalhar em equipe de saúde e em equipe multiprofissional
de terapia nutricional, desenvolvendo a interação e cooperação com outros
profissionais, e aperfeiçoando continuamente sua formação em nutrição.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Nutrição Clínica

Área Profissional Decrição

Nutrição O egresso deverá Integrar-se na Equipe de Saúde, realizar a
história nutricional do paciente, fazer avaliação inicial e
evolutiva do Estado Nutricional, realizar a classificação do
Risco Nutricional, participar das atividades da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional - escolha da
terapia nutricional - dieta enteral e/ou dieta parenteral,
cálculo da dieta enteral e/ou parenteral, monitorização
clínica e laboratorial diária da terapia nutricional enteral
e/ou parenteral, discussão do diagnóstico e da conduta nas
complicações inerentes à prática da terapia nutricional -
treinamento e administração de pessoal relacionado à
nutrição clínica, promoção de educação nutricional e alta
Nutricional. No ambulatório deverá participar do
Atendimento ambulatorial, com realização de história
nutricional, avaliação inicial e evolutiva do estado
nutricional, cálculo de dietas, orientação nutricional
específica, discussão do diagnóstico e do tratamento de
complicações inerentes à prática da terapia nutricional.
Deverá desenvolver as seguintes competências:
aprimoramento profissional; atuação pautada em princípios
éticos, nos diferentes campos vinculados à alimentação e



nutrição, particularmente entre pacientes em estado crítico,
desenvolvendo ações de assistência, educação,
planejamento e gestão; capacitação e atualização na
avaliação do estado nutricional, intervenção em terapia
nutricional enteral e/ou parenteral, e em monitorização
nutricional de pacientes ambulatoriais ou hospitalizados,
incluindo pacientes em estado crítico; utilizar a
metodologia científica na aquisição e produção do
conhecimento, possibilitando constante desenvolvimento
profissional, e inovações na sua área de atuação; trabalhar
em equipe de saúde e em equipe multiprofissional de
terapia nutricional, desenvolvendo a interação e cooperação
com outros profissionais, e aperfeiçoando continuamente
sua formação em nutrição.

Enfermagem O egresso deverá Integrar-se na Equipe de Saúde, realizar a
história de enfermagem do paciente, com ênfase nos
aspectos nutricionais, fazer avaliação inicial e evolutiva do
Estado Nutricional, realizar a classificação do Risco
Nutricional, participar das atividades da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional - escolha da
terapia nutricional - dieta enteral e/ou dieta parenteral,
cálculo da dieta enteral e/ou parenteral, monitorização
clínica e laboratorial diária da terapia nutricional enteral
e/ou parenteral, discussão do diagnóstico e da conduta nas
complicações inerentes à prática da terapia nutricional,
ministração de dietas enterais e parenterais. No ambulatório
deverá participar do Atendimento ambulatorial, com
realização de história de enfermagem, com ênfase nos
aspectos nutricionais, avaliação inicial e evolutiva do estado
nutricional, cálculo de dietas, discussão do diagnóstico e do
tratamento de complicações inerentes à prática da terapia
nutricional. Deverá desenvolver as seguintes competências:
aprimoramento profissional; atuação pautada em princípios
éticos, nos diferentes campos vinculados à alimentação e
nutrição, particularmente entre pacientes em estado crítico,
desenvolvendo ações de assistência e educação; capacitação
e atualização na avaliação do estado nutricional, utilizar a
metodologia científica na aquisição e produção do
conhecimento, possibilitando constante desenvolvimento
profissional, e inovações na sua área de atuação; trabalhar
em equipe de saúde e em equipe multiprofissional de
terapia nutricional, desenvolvendo a interação e cooperação
com outros profissionais, e aperfeiçoando continuamente
sua formação em nutrição.

Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

O egresso deverá participar da assistência aos pacientes
atendidos nas diferentes unidades hospitalares, realizando
atividades principalmente no Setor de Terapia Nutricional.
Desenvolver as seguintes atividades: cálculo e preparo da
nutrição parenteral, participar da elaboração dos protocolos
específicos, participar da educação continuada da equipe
multiprofissional, no que se refere à nutrição enteral e
parenteral, participar da Equipe Multiprofissional de
Terapia Nutricional, acompanhar as atividades dos setores
colaborando, sempre que possível, com a equipe
multiprofissional no que se refere à nutrição enteral e
parenteral, participar ativamente do planejamento de
atividades que visem a melhoria da qualidade da assistência
nutricional dos pacientes atendidos. Assim, o egresso
desenvolverá competências para assessorar o trabalho da
equipe. Deverá sempre que possível atuar de forma
multiprofissional visando à integralidade da assistência.

Nutrição O egresso deverá Integrar-se na Equipe de Saúde, realizar a
história nutricional do paciente, fazer avaliação inicial e
evolutiva do Estado Nutricional, realizar a classificação do
Risco Nutricional, participar das atividades da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional - escolha da
terapia nutricional - dieta enteral e/ou dieta parenteral,
cálculo da dieta enteral e/ou parenteral, monitorização
clínica e laboratorial diária da terapia nutricional enteral
e/ou parenteral, discussão do diagnóstico e da conduta nas
complicações inerentes à prática da terapia nutricional -



treinamento e administração de pessoal relacionado à
nutrição clínica, promoção de educação nutricional e alta
Nutricional. No ambulatório deverá participar do
Atendimento ambulatorial, com realização de história
nutricional, avaliação inicial e evolutiva do estado
nutricional, cálculo de dietas, orientação nutricional
específica, discussão do diagnóstico e do tratamento de
complicações inerentes à prática da terapia nutricional.
Deverá desenvolver as seguintes competências:
aprimoramento profissional; atuação pautada em princípios
éticos, nos diferentes campos vinculados à alimentação e
nutrição, particularmente entre pacientes em estado crítico,
desenvolvendo ações de assistência, educação,
planejamento e gestão; capacitação e atualização na
avaliação do estado nutricional, intervenção em terapia
nutricional enteral e/ou parenteral, e em monitorização
nutricional de pacientes ambulatoriais ou hospitalizados,
incluindo pacientes em estado crítico; utilizar a
metodologia científica na aquisição e produção do
conhecimento, possibilitando constante desenvolvimento
profissional, e inovações na sua área de atuação; trabalhar
em equipe de saúde e em equipe multiprofissional de
terapia nutricional, desenvolvendo a interação e cooperação
com outros profissionais, e aperfeiçoando continuamente
sua formação em nutrição.

Nutrição O egresso deverá Integrar-se na Equipe de Saúde, realizar a
história nutricional do paciente, fazer avaliação inicial e
evolutiva do Estado Nutricional, realizar a classificação do
Risco Nutricional, participar das atividades da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional - escolha da
terapia nutricional - dieta enteral e/ou dieta parenteral,
cálculo da dieta enteral e/ou parenteral, monitorização
clínica e laboratorial diária da terapia nutricional enteral
e/ou parenteral, discussão do diagnóstico e da conduta nas
complicações inerentes à prática da terapia nutricional -
treinamento e administração de pessoal relacionado à
nutrição clínica, promoção de educação nutricional e alta
Nutricional. No ambulatório deverá participar do
Atendimento ambulatorial, com realização de história
nutricional, avaliação inicial e evolutiva do estado
nutricional, cálculo de dietas, orientação nutricional
específica, discussão do diagnóstico e do tratamento de
complicações inerentes à prática da terapia nutricional.
Deverá desenvolver as seguintes competências:
aprimoramento profissional; atuação pautada em princípios
éticos, nos diferentes campos vinculados à alimentação e
nutrição, particularmente entre pacientes em estado crítico,
desenvolvendo ações de assistência, educação,
planejamento e gestão; capacitação e atualização na
avaliação do estado nutricional, intervenção em terapia
nutricional enteral e/ou parenteral, e em monitorização
nutricional de pacientes ambulatoriais ou hospitalizados,
incluindo pacientes em estado crítico; utilizar a
metodologia científica na aquisição e produção do
conhecimento, possibilitando constante desenvolvimento
profissional, e inovações na sua área de atuação; trabalhar
em equipe de saúde e em equipe multiprofissional de
terapia nutricional, desenvolvendo a interação e cooperação
com outros profissionais, e aperfeiçoando continuamente
sua formação em nutrição.

Nutrição O egresso deverá Integrar-se na Equipe de Saúde, realizar a
história nutricional do paciente, fazer avaliação inicial e
evolutiva do Estado Nutricional, realizar a classificação do
Risco Nutricional, participar das atividades da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional - escolha da
terapia nutricional - dieta enteral e/ou dieta parenteral,
cálculo da dieta enteral e/ou parenteral, monitorização
clínica e laboratorial diária da terapia nutricional enteral
e/ou parenteral, discussão do diagnóstico e da conduta nas
complicações inerentes à prática da terapia nutricional -
treinamento e administração de pessoal relacionado à
nutrição clínica, promoção de educação nutricional e alta



Nutricional. No ambulatório deverá participar do
Atendimento ambulatorial, com realização de história
nutricional, avaliação inicial e evolutiva do estado
nutricional, cálculo de dietas, orientação nutricional
específica, discussão do diagnóstico e do tratamento de
complicações inerentes à prática da terapia nutricional.
Deverá desenvolver as seguintes competências:
aprimoramento profissional; atuação pautada em princípios
éticos, nos diferentes campos vinculados à alimentação e
nutrição, particularmente entre pacientes em estado crítico,
desenvolvendo ações de assistência, educação,
planejamento e gestão; capacitação e atualização na
avaliação do estado nutricional, intervenção em terapia
nutricional enteral e/ou parenteral, e em monitorização
nutricional de pacientes ambulatoriais ou hospitalizados,
incluindo pacientes em estado crítico; utilizar a
metodologia científica na aquisição e produção do
conhecimento, possibilitando constante desenvolvimento
profissional, e inovações na sua área de atuação; trabalhar
em equipe de saúde e em equipe multiprofissional de
terapia nutricional, desenvolvendo a interação e cooperação
com outros profissionais, e aperfeiçoando continuamente
sua formação em nutrição.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2010Ano de Criação:

 24Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 6

CPF/Residente Período/Ano Área
Concentração

Profissão Situação

09764563627 - MARIANA DIAS E GOES R1 - 2011 Nutrição Clínica Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

Cursando

01518580637 - DAYANE DIAS DE
OLIVEIRA

R1 - 2011 Nutrição Clínica Enfermagem Cursando

01635959683 - THAIS CASTRO DUARTE R1 - 2011 Nutrição Clínica Nutrição Cursando

08717521661 - FERNANDA GODOI MELO R2 - 2011 Nutrição Clínica Nutrição Cursando

08007744690 - MICHELLE FERNANDES DE
ANDRADE

R1 - 2010 Nutrição Clínica Enfermagem Desistente

91079128620 - MARCIA REJANE SORDI
BORTOLINI

R2 - 2011 Nutrição Clínica Farmácia (Incluindo Farmácia
Bioquímica)

Cursando

Voltar


