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Nutrição
saúde habilitado para realizar ações de 

prevenção, promoção, proteção e rea-

bilitação da saúde, tanto em nível in-

dividual quanto coletivo, no âmbito da 

alimentação e da nutrição. 1991 – Lei 

A Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes) conta com dois cursos de 

graduação em Nutrição, um sediado no 

(CCA), em Alegre, e outro no Campus 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS), 

em Vitória.  O curso de graduação em 

Nutrição do CCS da Ufes em Vitória faz 

parte do projeto de Reestruturação e 

(Reuni) o qual contempla o CCS. 

comprometido com a saúde e a melho-

ria da qualidade de vida da população.



PERFIL DO PROFISSIONAL

O curso de Nutrição do Centro de Ci-

ências da Saúde (CCS) da Ufes tem por 

objetivo a formação do nutricionista 

generalista, humanista e crítico. O pro-

atuar, visando à segurança alimentar e à 

conhecimento em que alimentação e nu-

trição se apresentem fundamentais para a 

promoção, manutenção e recuperação da 

saúde e para a prevenção de doenças de 

indivíduos ou grupos populacionais, con-

tribuindo para a melhoria da qualidade 

ca, política, social e cultural.

Nutrição



CARREIRA

BACHAREL EM NUTRIÇÃO:

Apto a atuar em:

Alimentação coletiva

Restaurantes industriais, comerciais / escolas 

particulares;

Refeições transportadas/catering  e comissarias;

PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.

Indústria de alimentos

Desenvolvimento de produtos;

Controle de Qualidade;

Marketing de Produtos.

Nutrição clínica

Hospitais,  ambulatórios e consultórios; clínicas e spa;

Instituições de longa permanência;

Clubes e academias. 

Docência e pesquisa

Universidades públicas e privadas;

Outras instituições de ensino e pesquisa:

Saúde coletiva

Programas institucionais:

Alimentação Escolar/PNAE;

Saúde da Família - NASF;

Sisvan/PNAN;



ESTRUTURA CURRICULAR

Modalidade: Ensino presencial

Início funcionamento: 2010/1

Nº de vagas: 50 – Diurno

Entrada: Semestral

Duração: 8 semestres

NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Disciplinas Obrigatórias

Nutrição como Dietoterapia e Avaliação 

Nutricional.

Disciplinas Optativas

Nutrição e atividade Física, Marketing em 

Nutrição, Libras, dentre outras.

Atividades Complementares

Estágios Curriculares

Alimentação e Nutrição.



Colegiado do Curso de Nutrição - CCS

Telefone: (27) 3335-7223

E-mail: colegiado_nutricaoccs@hotmail.com

Site: nutricao.ufes.br

http://portal.ufes.br/

Pró-Reitoria de Graduação
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