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RESUMO 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Nutrição preveem uma 

formação direcionada à atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como a realização 

obrigatória do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Objetivou-se analisar a formação de 

nutricionistas no Rio Grande do Norte (RN) para atuação no SUS, à luz da produção científica 

obrigatória prevista para formação. Trata-se de um estudo bibliométrico, de abordagem 

quantitativa, realizado com os TCCs de cinco cursos de graduação em Nutrição do RN dos 

anos de 2013/2014. A partir da leitura dos trabalhos, foram coletadas as seguintes variáveis: 

natureza da instituição, categoria administrativa da instituição, local, título do trabalho, 

número de autores, formato do trabalho, titulação do professor orientador, tipo de estudo, área 

de interesse, cenário de realização, submissão ao comitê de ética, adequação dos descritores e, 

se pertencente ao campo da saúde coletiva, o subcampo da saúde coletiva e a temática 

abordada. Também foi realizada a leitura dos Projetos Pedagógicos dos Cursos para 

identificação das oportunidades de desenvolver pesquisa na graduação. Foi realizada análise 

descritiva e, para detecção de categorias significativas, foi aplicado o teste Qui-Quadrado de 

Pearson. Foram analisados 195 trabalhos, oriundos em sua maioria de cursos pertencentes à 

universidades (79,0%) e de instituições privadas (56,4%). No geral, observou-se maior 

frequência de artigos (68,2%), desenvolvidos por um aluno (65,6%), orientados por 

professores mestres (57,9%), com desenho de estudo transversal (49,2%), realizados em 

laboratório (25%) e sem necessidade de submissão a comitê de ética em pesquisa (49,2%). A 

mediana de adequação dos descritores correspondeu a 50%. Quanto ao interesse do estudo, 

houve maior frequência de trabalhos no campo da Saúde Coletiva (p<0,001), destacando-se o 

subcampo Epidemiologia nutricional (63,0%) (p<0,001) e a temática Avaliação Nutricional 

(57,4%) (p<0,001). Em recorte sobre três grandes áreas de atuação do nutricionista, foi 

significativa a realização de trabalho no campo da saúde coletiva em instituições públicas 

(p<0,05). A presença de atividades complementares foi unânime nos projetos de curso. Os 

resultados do estudo revelaram algumas fragilidades metodológicas nos contornos das 

pesquisas, assim como uma formação hegemonicamente positivista. Apesar do destaque à 

saúde coletiva, percebeu-se pouca aproximação das políticas e programas de nutrição no 

contexto da pesquisa obrigatória dos cursos do RN. 

 

Palavras-chave: Formação de Recursos Humanos. Nutricionista. Saúde Coletiva. Pesquisa. 



 
 

ABSTRACT 

 

The National Curricular Guidelines for nutrition course predict training directed to the 

work in the Unified Health System (SUS) and the mandatory completion of course work. The 

aim of this study was to analyze the formation of dieticians in Rio Grande do Norte 

state/Brazil to work in the SUS, from the compulsory scientific production provided for 

training. This is a bibliometric study, quantitative approach, performed with completion of 

course works of five nutrition undergraduate courses in Rio Grande do Norte state in the years 

2013/2013. From the reading of the works, the following variables were collected: nature of 

the institution, institution administrative category, location, work title, number of authors, 

work format, titration of the teacher advisor, study type, area of interest, scenery of 

accomplishment, submission to the ethics committee, suitability of descriptors and, as 

pertaining to the field of public health, the subfield of public health and the theme. The 

pedagogical projects of the courses were read and were identified opportunities to develop 

research in the graduation. For detection of significant categories we applied the Pearson chi-

square test. We analyzed 195 works, coming mostly belonging to universities courses (79.0%) 

and private institutions (56.4%).  A higher frequency of articles (68.2%), developed by one 

student (65.6%), guided by master teachers (57.9%), with cross-sectional study design 

(49.2%), conducted in laboratory (25%) and without submission to the ethics committee in 

research (49.2%) was find. The median adequacy of descriptors was 50%. As for the interest 

of the study, there was a higher frequency of work in the field of public health (p <0.001), 

within this subfield highlighting the nutritional epidemiology (63.0%) (p <0.001) and the 

subject nutrition assessment (57, 4%) (p <0.001). In cut on three major areas of dietician 

performance, was significant performing work in the field of public health in public 

institutions (p <0.05). The presence of complementary activities was unanimous in the 

pedagogical projects of the courses. The results of the study showed some methodological 

weaknesses in the research approaches, as well as a hegemonic positivist training. Despite the 

emphasis on public health, it was noticed little approximation of policies and nutrition 

programs in the context of the mandatory recearch of Rio Grande do Norte state nutrition 

courses. 

 

Key-words: Staff Development. Nutritionist. Public Health. Reaserch.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a necessidade de mudança na educação de profissionais da 

saúde tem sido amplamente reconhecida, articulando-se com as estratégias de reorganização 

das práticas de saúde, levando à construção de novos paradigmas de educação e saúde, 

expressos em modelos pedagógicos e assistenciais que buscam se aproximar das necessidades 

de saúde da população (BARBA et al. 2012; BRACIALLI; OLIVEIRA, 2012).  

Acompanhando esse processo de mudança, os cursos de Nutrição no país, 

iniciados no final da década de 30, vêm sofrendo processos de expansão e reforma 

impulsionados pela da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) (1996), pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (2001), pelo Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) (2007), e ainda pelo  

Programa Universidade para Todos (PROUNI) (2004) e o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) (2008) (VASCONCELOS; CALADO, 2011).  

Atualmente o país conta com 439 cursos de graduação em nutrição em 

funcionamento segundo o Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2015), e 103.287 

profissionais cadastrados nos conselhos regionais até o terceiro trimestre de 2014 

(CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2015). Os cursos apresentam duração 

predominante de oito semestres e carga horária média de 3654 horas (RECINE et al., 2012). 

No Rio Grande do Norte (RN) existem, atualmente, oito cursos em funcionamento e 1.960 

nutricionistas cadastrados no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN). 

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) define as seguintes áreas de 

atuação do nutricionista: alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, 

indústria de alimentos, nutrição em esportes e marketing na área de alimentação e nutrição 

(CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2005). 
 

  Estudos acerca do perfil demográfico e profissional do nutricionista brasileiro 

revelaram uma maioria feminina, com idade entre 20 e 40 anos (CONSELHO FEDERAL DE 

NUTRICIONISTAS, 2006; AKUTSO, 2008). Esses estudos revelaram que, a maioria dos 

nutricionistas está inserida em empresas privadas enquanto cerca de 30% trabalham em 

serviços públicos. Observou-se ainda que o trabalho na área de saúde coletiva abriga cerca de 

10% dos profissionais e que cerca de 80% e 60% dos profissionais atuantes na área de 

alimentação coletiva e nutrição clínica, respectivamente, nunca atuaram no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
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  A preocupação com a formação pautada nas necessidades da população foi 

observada nas DCN dos cursos de graduação de Nutrição, a qual também inclui elementos 

que direcionam uma estruturação mais qualitativa do curso, especificando princípios, 

competências e habilidades que devem reger a prática (SOARES; AGUIAR, 2010). Estas 

diretrizes preconizam
 
o dever da formação do nutricionista contemplar as necessidades sociais 

da saúde, com ênfase no SUS, reconhecendo a saúde como direito e atuando de forma a 

garantir a integralidade da assistência (BRASIL, 2001c). 

Acerca dos aspectos relativos à formação profissional enquanto tema de 

pesquisa, a literatura destaca a necessidade de valorização (RECINE; MORTOZA, 2013). Por 

sua vez, a tematização acerca da formação do nutricionista para a saúde coletiva constitui 

prioridade, e é constatada significativa lacuna na literatura científica (MEDEIROS; PRADO; 

BOSI, 2014). 

Estudo de Pinheiro et al. (2012) sobre a percepção de professores e estudantes 

em relação ao perfil de formação do nutricionista em saúde pública explicita que o atual 

campo de atuação deste profissional demanda criatividade, integração, e habilidade para 

trabalhar em equipe inter e multiprofissional, além da capacidade de solução de conflitos e 

compreensão do SUS como cenário de práticas das ações de saúde em toda a sua abrangência. 

Os referidos autores concluíram que os aspectos dessa formação ainda são insipientes, 

evidenciando a necessidade de maior aprofundamento sobre o tema. 

  Diante da necessidade de aprofundar a questão da formação do nutricionista 

para o SUS, e partindo da compreensão da pesquisa científica como aspecto importante na 

formação de qualquer profissional (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2006) 

e, ainda, considerando a obrigatoriedade da elaboração de um trabalho sob supervisão docente 

como condição para conclusão da graduação em nutrição (BRASIL, 2001c), justifica-se a 

realização deste trabalho o qual possui a seguinte questão de pesquisa: Como está configurada 

a formação do nutricionista potiguar para atuação no SUS à luz da produção científica 

obrigatória dos cursos de graduação?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a formação de nutricionistas no Rio Grande do Norte para atuação no 

Sistema Único de Saúde à luz da produção científica obrigatória prevista para os cursos de 

Nutrição. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever o perfil metodológico da produção acadêmica dos cursos de 

Nutrição tendo como referência o trabalho de conclusão de curso (TCC); 

• Identificar as principais áreas de interesse pesquisadas no TCC, enfatizando a 

temática da saúde coletiva; 

• Relacionar a produção científica em saúde coletiva com as características das 

instituições e titulação dos professores; 

• Identificar, a partir dos projetos pedagógicos, as oportunidades de 

desenvolvimento da dimensão “pesquisa” nos cursos estudados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 EMERGÊNCIA E EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO DE NUTRICIONISTA DO BRASIL 

 

  De acordo com os princípios fundamentais do código de ética, o nutricionista é 

o profissional de saúde que, pautado nos princípios da ciência da Nutrição, tem como função 

contribuir para a saúde em nível individual e coletivo, sob a ótica dos princípios da bioética, 

dos princípios fundamentais dos direitos humanos, da Constituição Federal e das 

regulamentações específicas da profissão, cabendo a ele a produção do conhecimento nas 

diversas áreas de sua atuação profissional (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 

2004). 

Atualmente a profissão do nutricionista é regulamentada pela lei Nº 8.234 de 

17 setembro de 1991, a qual estabelece o exercício da profissão aos portadores de diploma de 

graduação expedidos por escolas de nutrição devidamente reconhecidas e registradas nos 

órgãos competentes e inscritos em seus respectivos conselhos (BRASIL, 1991). 

De acordo com análise histórica realizada acerca da emergência e evolução do 

nutricionista no Brasil, o campo da Nutrição na América Latina foi fortemente influenciado 

pelo médico argentino Pedro Escudero e, no Brasil, ocorreu entre os anos 30 e 40, a partir da 

produção e difusão de estudos e pesquisas sobre composição química e valor nutricional de 

alimentos nacionais e estado nutricional da população brasileira por médicos nutrólogos do 

país (VASCONCELOS, 2002). De acordo com este levantamento, a esta época se identificava 

a perspectiva biológica do campo da nutrição, a qual a partir de 1940 deu origem à Nutrição 

Clínica; e a perspectiva social, que a partir da mesma década deu origem a área de 

Alimentação Coletiva e mais tarde, entre 1950 e 1960, a Nutrição em Saúde Pública. 

Costa (1999) destacou a emergência do nutricionista como consequência das 

transformações na divisão técnica do trabalho em saúde, cujos primeiros passos permearam o 

desenvolvimento da prática hospitalar de assistência ao paciente, por meio da prática 

individual, curativa e hospitalar, complementar ao ato médico e a ele subordinada. 

No final da década de 30 e início da década de 40 foram criados os primeiros 4 

quatro cursos do país nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os quais formavam 

profissionais técnicos de nível médio. Apesar de haver referências à denominação inicial deste 
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profissional como dietista, Vasconcelos (2002) coloca em sua revisão bibliográfica que o 

termo nutricionista foi utilizado desde a criação do primeiro curso.  

Em referência à criação do primeiro curso no país em 1939 pelo então Instituto 

de Higiene (hoje Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-USP), publicação 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) declara 

que a concretização desta iniciativa ocorreu como resultado do momento sociopolítico do país 

no final da década de 30. Neste momento, graças à modernização da economia e à 

industrialização nacional, o país demandava aumento e melhoria da produção, abastecimento 

e consumo de alimentos, com o objetivo de obter um padrão alimentar condizente com as 

exigências nutricionais dos indivíduos engajados no trabalho industrial. A mesma demanda 

acontecia para a atividade bélica, configurando uma necessidade global de enfrentar os 

desafios da 2ª Guerra Mundial (SIMONARD-LOUREIRO et al., 2006). 

Nas décadas de 50 e 60 mais três cursos foram criados, sendo dois na região 

Nordeste (Bahia e Pernambuco) e um na região Sudeste. Este momento histórico foi marcado 

pelo reconhecimento do curso de nutricionistas como de nível superior, por meio do Parecer 

nº 265, de 19 de outubro de 1962, pelo então Conselho Federal de Educação; e aprovação da 

Lei de Regulamentação da Profissão em 24 de abril 1967, a qual vigorou até publicação de 

nova legislação em 1991 (VASCONCELOS, 2002; VASCONCELOS; CALADO, 2011). 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas pela expansão dos cursos e número de 

vagas decorrentes de decisão governamental e influenciadas pela Reforma Universitária de 

1968, que determinou abertura de novos cursos em todas as áreas de conhecimento, em 

especial aquelas que contavam com menor número de cursos; e a necessidade de recursos 

humanos para execução do II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (II PRONAN), 

criado em 1976 sob coordenação do então Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 

(INAN), como um desdobramento do direcionamento das políticas públicas para a área de 

Alimentação e Nutrição (VASCONCELOS, 2002; SIMONARD-LOUREIRO et al., 2006). 

Segundo Haddad et al. (2010), a Reforma Universitária resulta de um longo processo de 

discussão sobre a necessidade de adequação do sistema educacional de terceiro grau à uma 

política “modernizante” destinada à uma maior eficiência e produtividade, além de um 

aumento da clientela para este tipo de formação, especialmente pela procura de prestígio e 

ascensão social pelas camadas médias da sociedade.   

Esta expansão resultou no aumento de 21 cursos na década de 70, mais 12 

cursos na década de 80, incluindo cursos oferecidos pelo setor privado (CALADO, 2013). De 

acordo com a referida autora, nesta década os cursos mudaram a nomenclatura então 
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denominada de Curso de Nutricionistas para Curso de Nutrição, por meio do Parecer nº 

185/83. 

Os 20 anos seguintes foram marcados por um processo de expansão ainda mais 

intenso de oferta de cursos, com consequência direta no crescimento do número de vagas e 

número de profissionais no país (VASCONCELOS, 2002; VASCONCELOS; CALADO, 

2011). Porém, antes deste momento de franca expansão, foi visualizada uma desaceleração no 

crescimento do número dos cursos de nutrição no país como reflexo do Decreto nº 93.594 de 

19/11/1986, o qual sustou a criação de novos cursos de graduação, resultando em apenas 

cinco cursos criados entre 90 e 96 (CALADO, 2013). 

Em 1996, a publicação da LDB garantiu, no contexto do exercício da 

autonomia universitária, a criação, expansão, modificação e extinção de cursos, assim como a 

ampliação e diminuição de vagas de acordo com sua capacidade institucional e exigências do 

seu meio (BRASIL, 1996).
 

De acordo com levantamento realizado por Calado
 
(2013), após a LDB foram 

criados mais 124 novos cursos entre 1997 e janeiro de 2003, sendo a esta época 81% deles 

oferecidos por instituições privadas, 13% por instituições públicas federais, 5% estaduais e 

1% municipais, sendo a maioria situados na região Sudeste (60%).  

Mesmo com predominância de cursos na região Sudeste, Vasconcelos e Calado 

(2011) referem que após LDB a expansão no número de cursos e vagas se deu em todas as 

regiões, reconhecendo que a desigualdade na distribuição ocorre desde os primeiros cursos. 

Ressaltam ainda o processo de interiorização e revitalização do setor público de ensino 

superior ocorrido a partir de 2003, o qual implantou cursos em cidades com menos de 50 mil 

habitantes. 

Nesse contexto, pode-se destacar como apoio importante a este processo de 

interiorização e revitalização do setor público o REUNI, instituído por meio do Decreto nº 

6.069 de 24 de abril de 2007, o qual objetiva criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais brasileiras 

(BRASIL, 2007a). 

Contudo, antes mesmo deste programa, o setor privado foi impulsionado pela 

maior possibilidade de ingresso e permanência em seus cursos viabilizado pelo PROUNI. O 

referido programa foi inicialmente instituído por meio de Medida Provisória em 2004, e mais 

tarde pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e se destina à concessão de bolsas de 

estudo integrais ou parciais em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas para estudantes 
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de graduação e sequenciais de formação específica que tenham concluído seus estudos escolas 

públicas ou privadas na condição de bolsista, estudantes portadores de deficiência e 

professores da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e 

pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica (BRASIL, 2005). Mais 

tarde, em 2008 e definitivamente em 2010, por meio de Portaria normativa o MEC define o 

FIES, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em 

cursos superiores não gratuitos, presenciais e com avaliação positiva perante as avaliações do 

referido ministério (BRASIL, 2010). 

Estudo de Haddad et al. (2010) apresentou uma evolução no número de 

matrículas de cursos da área da saúde nos anos de 2004, 2006 e 2008, demonstrando que, para 

o curso de nutrição, houve um aumento de 19.283 no número de matrículas para o período, 

sendo ao final deste o setor privado responsável por 83% destas (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Número de matrículas de cursos de nutrição segundo categoria administrativa das instituições de 

ensino. Brasil, 2004, 2006 e 2008. 

Categoria administrativa das 

instituições de ensino 

2004 2006 2008 

N % N % N % 

Pública 7.017 18 8.324 16 9.795 17 

Privada 31.912 82 42.700 84 48.417 83 

Total 38.929 100 51024 100 58.212 100 
Fonte: Haddad et al. (2010). 

 

De acordo com dados do MEC, hoje o país conta com 439 cursos em atividade, 

estando em sua maioria concentrados na região Sudeste (49,2%) e pertencentes ao setor 

privado (84,7%) (Tabela 2). A região Nordeste, por sua vez, possui 102 cursos localizados em 

sua maioria no estado da Bahia (29%) e com oito (8%) deles funcionando no RN.   

 
     Tabela 2 - Quantitativo de cursos de Nutrição segundo região e categoria administrativa. Brasil – 2015. 

Região 
Público Privado Total 

N % N % N % 

Norte 4 21,1 15 78,9 19 4,4 

Nordeste 20 19,6 82 80,4 102 23,2 

Centro-Oeste 6 20,0 24 80,0 30 6,8 

Sudeste 26 12,0 190 88,0 216 49,2 

Sul 11 15,3 61 84,7 72 16,4 

Total 67 15,3 372 84,7 439 100 
       Fonte: Brasil (2015). 
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A partir de consulta ao CFN, foi possível verificar a existência de 103.287 

profissionais cadastrados até o terceiro trimestre de 2014, estando 1.960 deles localizados no 

RN (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2015).  

 

3.2 “CURRÍCULO MÍNIMO” VERSUS “DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS” 

 

  A palavra currículo tem sua origem no latim – curriculum – significando 

percurso, carreira, curso, ato de correr, abrangendo inclusive o modo de fazê-lo, o local e o 

que ocorre no referido percurso; porém, é tradicionalmente entendido como uma relação das 

disciplinas ensinadas com um corpo de conteúdos organizados e sequencialmente lógicos ou 

ainda como a programação dos estudos (PILETTI, 1999).  

  A formação em nutrição no Brasil, iniciada conforme já mencionado na década 

de 30, contemplava apenas um ano de formação em uma lógica de formação de profissionais 

de nível médio (COSTA, 1999; VASCONCELOS, 2002). O reconhecimento do curso de 

nutricionistas como de nível superior, por meio do Parecer nº 265 de 19 de outubro de 1962, 

pelo então Conselho Federal de Educação (CFE), ocorreu mais de 23 anos após a criação do 

primeiro curso, estabelecendo o primeiro currículo mínimo e fixação da duração do curso em 

três anos em nível nacional (VASCONCELOS, 2002; VASCONCELOS; CALADO, 2011). 

“Os currículos mínimos eram compostos de matérias que deveriam ser desdobradas em 

disciplinas para compor o currículo pleno do curso de graduação oferecido em cada 

instituição” (BRASIL, 2007b, p. 02).  

  Costa (1999) destacou a grande diversidade estrutural dos currículos adotados 

pelos diferentes cursos do país nos anos 60, gerando uma necessidade de uniformização 

curricular discutida na I Conferência de Adestramento de Nutricionistas-Dietistas em 1966, 

que definiu as cinco áreas gerais do ensino em Nutrição: Ciências Básicas, Ciências Sociais e 

Econômicas, Ciências Pedagógicas, Ciências da Saúde Pública e Ciências da Alimentação, 

conteúdos e disciplinas componentes de cada área e sua contribuição em relação a carga 

horária. 

  Na década de 1970 é publicado pelo CFE o segundo currículo mínimo dos 

cursos de nutrição que estabelecia uma carga horária total de 2880 horas a ser integralizada 

em 4 anos (VASCONCELOS; CALADO, 2011).
 

  Uma nova orientação aos currículos começou a ser pensada a partir da LDB, 

quando foi instituída uma comissão pela Câmara de Educação Superior (CES) para a 

aprovação de diretrizes gerais que pudessem balizar a elaboração das diretrizes curriculares de 
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cada curso de graduação (FRAUCHES, 2008). A referida comissão elaborou o Parecer 776/97
 
 

concluindo que no entendimento do CES/CNE
1
 “as diretrizes curriculares constituem [...] 

orientações para a elaboração dos currículos que devem ser necessariamente respeitadas por 

todas as instituições de ensino superior” (BRASIL, 1997, p. 2). Acerca da elaboração das 

propostas curriculares, no intuito de assegurar e flexibilidade e qualidade da formação 

oferecida, os relatores do referido parecer destacaram as seguintes recomendações:  

 

1. Assegurar às IES ampla liberdade na composição da carga horária assim 

como na especificação das unidades de estudo a serem ministradas; 

2. Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando a fixação de conteúdos 

específicos com cargas horárias predeterminadas; 

3. Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos; 

4. Incentivar uma sólida formação geral, necessária ao futuro graduado na 

superação dos desafios de renovadas condições de exercício profissional e 

de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e 

habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 

5. Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

6. Encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos 

adquiridos fora do ambiente acadêmico; 

7. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão; 

8. Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem 

instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a discentes 

acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

 

Posteriormente, o Parecer CNE/CES n.º 583/2001 determinou que a duração, 

carga horária e tempo de integralização dos cursos deveriam ser tratados em resolução 

específica; e ainda definiu alguns elementos que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

deveriam contemplar: perfil do egresso; competência/habilidades/atitudes; habilitações e 

                                                           
1
 Câmara de Educação Superior/Conselho Nacional de Educação 
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ênfases; conteúdos curriculares; organização do curso; estágios e atividades complementares; 

acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2001a). 

  Desse modo, em 2001 foram publicadas pelo MEC as DCN para o curso de 

Nutrição, inicialmente apresentadas junto com as dos cursos de enfermagem e medicina 

conforme Parecer CNE/CES Nº 1.133, aprovado em 7/8/2001 (BRASIL, 2001b), e no mesmo 

ano, por meio da Resolução CNE/CES N.º 5, de 7 de novembro de 2001, apresentadas 

definitivamente e em separado (BRASIL, 2001c). Posteriormente, por meio da Resolução 

CNE/CES nº 329/2004, foi determinada a carga horária mínima de 3200 horas para o curso 

(BRASIL, 2004). 

De acordo com o Parecer CNE/CES nº 67 de 11/3/2003, as principais 

diferenças das DCN em detrimento aos currículos mínimos referem-se a concepção da 

formação de nível superior como processo contínuo, autônomo e permanente, com sólida 

formação básica e formação profissional pautada em competência teórico-prática sintonizada 

com um perfil de egresso de caráter generalista, adaptável às novas e emergentes demandas, 

em permanente preparação, apto para enfrentar as rápidas mudanças da sociedade e desafios 

de renovadas condições de exercício profissional e de produção de conhecimento; a 

autonomia concedida às instituições em elaborarem seus projetos pedagógicos em 

consonância com as demandas sociais, com o meio em que estão inseridos e com os avanços 

tecnológicos; além da concepção do diploma como prova válida da formação recebida e não 

como um compromisso do currículo (BRASIL, 2003). 

No Brasil, as DCN representam o que há de mais recente no que diz respeito à 

regulação para graduação em nutrição, incluindo elementos que direcionam uma estruturação 

mais qualitativa do curso, especificando princípios que devem reger a prática, pautada em 

competências e habilidades que objetivam tornar o aluno mais apto a compreender e atuar 

diante das necessidades de saúde da população (SOARES; AGUIAR, 2010).
 

As referidas diretrizes destacaram o objetivo de dotar o profissional de 

habilidades gerais comuns a todos os cursos da área da saúde: atenção à saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, educação permanente; 

além de habilidades específicas desdobradas a partir de conteúdos relacionados às ciências 

biológicas e da saúde, ciências sociais, humanas e econômicas, ciências da alimentação e 

nutrição e ciências dos alimentos. É dada especial atenção ao dever da formação do 

nutricionista contemplar as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS, reconhecendo 

a saúde como direito e atuando de forma a garantir a integralidade da assistência. 
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  Para Recine et al. (2012), a substituição do currículo mínimo pelas DCN tornou 

possível a construção de perfis acadêmicos e profissionais objetivando a aquisição de 

competências, habilidades e conteúdos condizentes com uma abordagem contemporânea de 

formação. Porém, em estudo acerca da construção da identidade profissional na graduação do 

nutricionista, Banduk, Ruiz-Moreno e Batista
 
(2009, p. 116) apontaram que “apesar da 

vantagem de fugir da padronização imposta pelos currículos mínimos, os cursos, agora, 

atravessam um período de adequação, não estando completamente implantadas as novas 

propostas”. 

  Para Medeiros, Amparo-Santos e Domene (2013) a estruturação do SUS 

demanda uma revisão nos programas dos cursos de graduação, os quais devem prover uma 

educação compromissada com seus princípios e diretrizes, as quais enfatizam a humanização 

do cuidado, a interdisciplinaridade, trabalho em equipe e a adoção de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem. Para a graduação em nutrição, as autoras recomendam uma carga 

horária mínima de 4.000 horas para atender a necessidade de uma formação mais reflexiva e 

prover a educação que os nutricionistas necessitam.  

 

3.3 O CAMPO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (ANSC) 

 

  O campo da Saúde Coletiva, cujas origens retomam ao projeto preventivista na 

segunda metade dos anos 50, está pautado em ideias de extensão e diversificação, refletindo a 

própria concepção ampliada de saúde, cujo território próprio e fronteiras foram 

paulatinamente criados e delimitados (NUNES, 2013). Para Bosi e Prado (2011), este campo 

científico e âmbito de práticas em permanente (re)construção visa superar dialeticamente a 

Saúde Pública convencional e o modelo biomédico, tendo se desenvolvido historicamente no 

Brasil a partir do anos 1970, fundando-se na interface das Ciências Naturais e das Ciências 

Humanas e Sociais com uma natureza epistemológica e uma prática política diferenciadas. 

  Caracterizada também como movimento, no Brasil contribuiu de maneira 

decisiva para a construção do SUS e para enriquecer a compreensão sobre os determinantes 

do processo saúde e doença (CAMPOS, 2000). Enquanto campo multidisciplinar, seu ensino 

tem sido realizado em diferentes cursos de graduação na área da saúde (BOSI; PAIM, 2010).   

Devido à participação no processo de construção do campo, são citados três 

grandes espaços e formações disciplinares: as ciências sociais e humanas, e epidemiologia, e a 

política e o planejamento (NUNES, 2013).  
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  Cabe aqui destacar a concepção de campo científico adotada, referente ao 

espaço de luta concorrencial sobre o monopólio da competência científica, entendida 

enquanto capacidade de falar e agir legitimamente que é socialmente outorgada a um agente 

determinado (BORDIEU, 1983).  

  No que tange à Nutrição enquanto campo de profissionalização, Bosi e Prado 

(2011) destacaram três principais núcleos de práticas reconhecidos de maneira mais habituada 

no senso comum, a saber: “Nutrição Clínica”, “Dietoterapia” ou “Terapia Nutricional”, que, 

tomando por base a “dietética” como via privilegiada, opera a “prescrição dietoterápica” 

como tarefa central; “Administração de Serviços de Alimentação, Produção de Refeições ou 

Alimentação de Coletividades”, esse núcleo, partindo da “culinária de base nutricional” 

fundamentada na “dietética”, segue conformando cardápios e providenciando sua execução, 

tendo na cozinha industrial seu lócus de ação; “Nutrição em Saúde Pública”, “Nutrição Social 

(e Aplicada)” ou “Nutrição em Saúde Coletiva”, para além de ter seu fundamento na dietética, 

como os dois primeiros, agrega, em distintas proporções, os núcleos constitutivos da saúde 

coletiva, o que foi considerado pelas autoras o escopo da Alimentação e Nutrição em Saúde 

Coletiva (ANSC). 

  Reconhecendo estas como as três principais áreas de atuação do nutricionista, 

as DCN preconizam a distribuição equitativa da carga horária reservada ao estágio curricular 

(BRASIL, 2001c).  

  Segundo Vasconcelos e Batista-Filho (2011), a origem da ANSC encontra-se 

associada à disciplina “Higiene Alimentar”, área de estudo constituída a partir de meados do 

século XIX nas faculdades de medicina, que a partir de sua vertente social, depois dos anos 

30, possibilitou a este campo científico a sua institucionalização acadêmica.  

  Conforme os mesmos autores, sua materialização no Brasil se deu entre nos 

anos de 1930 e 1963, a partir de ações e programas de assistência alimentar e nutricional 

voltada aos trabalhadores vinculados à previdência social, às gestantes, nutrizes, crianças 

menores de anos e aos escolares.  

  De maneira semelhante à Saúde Coletiva per si, podem-se identificar três 

subcampos de atuação no interior na ANSC, demarcados de maneira mais nítida no período 

de 1985 a 2010: Epidemiologia Nutricional, Política, Planejamento e Gestão em Alimentação 

e Nutrição; e Ciências Sociais e Humanas em Alimentação e Nutrição (VASCONCELOS; 

BATISTA-FILHO, 2011; BOSI; PRADO, 2011). 

   No âmbito da atuação na Saúde Coletiva, o Consenso sobre habilidades e 

competências do nutricionista neste domínio dispuseram como competências essenciais 
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centrais os seguintes eixos temáticos: gestão da informação e conhecimento, domínio de 

instrumentos analíticos, nutrição humana, alimentos, sistemas alimentares, Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), Soberania 

Alimentar (SA), políticas públicas, gestão e coordenação de programas, projetos e ações, 

gestão pública, atenção nutricional de indivíduos e coletividades, promoção da saúde e 

educação alimentar e nutricional, ética profissional, liderança e gestão de pessoas (RECINE; 

MORTOZA, 2013). Este documento demonstra que muitos dos conhecimentos necessários 

não são exclusivos da área. Nesse sentido, entende-se que a formação deva contemplar um 

direcionamento de conhecimentos já presentes nos currículos à uma prática coletiva. 

  Ainda em referência ao documento, são elencadas as funções do nutricionista 

em saúde coletiva, que de maneira agrupada podem ser visualizadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Funções de nutricionista em saúde coletiva. 

  

Fonte: (RECINE; MORTOZA, 2013). 

    

Acerca da formação em saúde pública de cursos de nutrição, Recine et al. 

(2012) apontaram que, entre os cursos estudados, a área de Nutrição em Saúde Pública 

recebeu no máximo 30% da carga horária total do curso, sendo caracterizada pela oferta das 

disciplinas avaliação nutricional, educação nutricional, nutrição em saúde pública e 

epidemiologia. Na visão de estudantes e egressos, 46% de um grupo entrevistado durante o 

21º Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) concordou que a área de saúde pública é 

estratégica para a ação do nutricionista (PINHEIRO et al., 2012). Em referência às mesmas 

autoras, as principais barreiras identificadas por professores na formação de nutricionistas 
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nesta área são a dificuldade de inserção profissional; relação entre teoria e prática; e relação 

entre ensino e serviço de saúde.  

 

 

 

 

3.4 OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAÇÃO NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

  No século XX, a formação dos profissionais de saúde assim como a 

estruturação dos sistemas públicos de diversos países, sofreram profundas influências do 

modelo norte-americano, conhecido como modelo flexneriano devido à publicação de um 

relatório sobre o ensino da medicina nos Estados Unidos por Abraham Flexner. Atualmente, o 

termo flexneriano é utilizado para fazer referência à medicina orientada para o indivíduo e 

também ao biologicismo, ao mecanicismo, à especialização e à tecnificação excessiva do 

trabalho em saúde (BRACCIALLI; OLIVEIRA, 2011). 

  De acordo com as disposições contidas no relatório, a formação médica deveria 

contemplar uma formação fragmentada entre um ciclo inicial, com disciplinas básicas, 

seguido de outro dedicado aos estudos clínicos. Este último deveria ter o hospital como 

espaço privilegiado, o que transformou este ambiente na principal instituição de formação do 

conhecimento médico durante todo o século XX. A doença, por sua vez, foi vista como um 

processo natural, unicausal e biológico, sendo reservado pouco ou nenhum espaço para as 

dimensões social, psicológica e econômica da saúde e para a inclusão do amplo espectro da 

saúde, que vai muito além da medicina e seus médicos (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

  Conforme já relatado, a LDB e a implantação das DCN para os cursos de 

graduação em saúde foram importantes marcos para a promoção de mudanças no ensino 

superior no país, influenciando a adoção de estratégias para superação do modelo 

hegemônico, com especial ênfase à formação de profissionais aptos para atuação no sistema 

de saúde do país. Este, em seu processo de construção, tem evidenciado grandes desafios à 

formação de recursos humanos em saúde, configurando-se uma área crítica do processo de 

reorientação dos sistemas de saúde (LEMOS; BAZZO, 2010). 

  Neste contexto, são inúmeras as iniciativas em âmbito nacional passadas e 

presentes para que a formação profissional atenda às necessidades de saúde da população e 

aos desafios dos SUS, tendo em comum o objetivo de aproximar a formação técnica da 
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realidade da pessoa e dos serviços, com ação orientada, entre outros aspectos, pela 

determinação social da saúde (RECINE et al., 2012). 

  Em 2001 foi apresentado e discutido o Programa de Incentivo às Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED) pelo Ministério da Saúde, MEC e Escolas 

Médicas, onde foram feitas várias sugestões. O programa visava fortalecer o movimento de 

mudança da formação médica, pretendendo refletir no modelo de atenção à saúde, em especial 

aquelas voltadas para o fortalecimento da atenção básica (BRASIL, 2002). 

  Inspirado na avaliação do PROMED, em 2005 é lançado o Programa Nacional 

de Reorientação da  Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), direcionado ao processo de 

reorientação da formação em medicina, enfermagem e odontologia, que antevê uma escola 

integrada ao serviço público de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da 

população brasileira na formação de recursos humanos consoantes com as necessidades da 

atenção básica, traduzidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF); na produção do 

conhecimento e na prestação de serviços, em todos estes casos direcionados a construir o 

fortalecimento do SUS, por meio da melhoria da qualidade da assistência, humanização e 

resolutividade (BRASIL, 2013b).  

Em continuidade ao processo, em 2007 o Pró-Sáude foi ampliado a outras 

profissões, passando a englobar os demais cursos de graduação da área da saúde, além dos 

cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia, visando o incentivo à transformações do 

processo de formação, geração de conhecimentos e prestação de serviços à comunidade, para 

abordagem integral do processo de saúde-doença (BRASIL, 2007c). 

  Em 2008 foi regulamentado por meio de Portaria Interministerial o Programa 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), uma das estratégias do Pró-Saúde, 

com o objetivo geral de fomentar a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas 

estratégicas para o SUS, caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço 

dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências dirigidos aos 

estudantes das graduações em saúde, de acordo com as necessidades do SUS. O programa tem 

como pressuposto a educação pelo trabalho tendo como fio condutor a integração ensino-

serviço-comunidade. Cada grupo possui representação de um tutor acadêmico, alunos de 

diversos cursos de graduação da área da saúde, inclusive de nutrição, e preceptores de campo, 

os quais recebem um incentivo financeiro para realização das atividades (BRASIL, 2008b).  

  O Pró-Saúde foi estruturante para promover mudanças institucionais e o 

deslocamento da área da saúde da universidade para ambiente extramuros, proporcionando 

integração com a comunidade e com as necessidades. Em consequência, o PET-Saúde 
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reforçou este movimento conferindo maior concretude ao processo por meio de projetos 

diretos de intervenção com base em diagnóstico situacional do território, ajudando a 

introduzir o componente “pesquisa”, seja na abordagem clínica, intervencionista, pedagógica 

ou administrativa dos serviços de saúde, que juntamente com o ensino-aprendizagem no 

cenário prático tem contribuído para melhoria da qualidade da atenção prestada (HADDAD et 

al., 2012). 

  Em um contexto mais específico da nutrição, a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN), publicada inicialmente em 1999 e atualizada em 2011, traz 

em sua 6ª diretriz a qualificação da força de trabalho. O propósito da PNAN se refere à 

melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira mediante a 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, 

a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Segundo 

a referida política, no contexto do movimento de defesa da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), torna-se imprescindível a qualificação dos profissionais em consonância com as 

necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população (BRASIL, 2012). 

 

3.5 A PESQUISA E O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENQUANTO 

FERRAMENTAS FORMADORAS 

 

  Segundo Freire (2001) ensinar exige pesquisa, não havendo pesquisa sem 

ensino. De acordo com este pedagogo, se pesquisa para constatar, intervir, educar, conhecer o 

desconhecido, anunciando a novidade. 

  No contexto das metodologias ativas, Berbel (2011) explicitou a pesquisa 

científica como uma modalidade bastante estimulada no ensino superior, permitindo aos 

alunos ascenderem do senso comum a conhecimentos elaborados, adquirindo neste percurso 

habilidades intelectuais de diferentes níveis de complexidade tais como a observação, a 

descrição, a análise, a argumentação, a síntese, além da capacidade de trabalhar com a coleta, 

tratamento e ilustração de informações, podendo desenvolvê-la, por exemplo, na Iniciação 

Científica (IC) ou no TCC. 

  Para Naves (1998), a prática da ciência favorece a formação de um profissional 

diferenciado e de um cidadão protagonista de sua história, sendo essencial para a formação do 

aluno universitário e para a garantia da universidade enquanto universo do saber, tornando-se 

relevante a divulgação das pesquisas no meio acadêmico, e em particular, entre os graduandos 

de nutrição. 
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Em outra mão, Lima, Velho e Faria (2012) classificaram a pesquisa científica 

como uma atividade de extrema importância que, por consumir consideráveis recursos 

públicos e privados, se torna importante a análise de seus resultados e verificação de impacto 

nas esferas científica, econômica e social. 

  Para o curso de graduação em nutrição, as DCN condicionam a sua conclusão à 

elaboração de trabalho sob supervisão docente e explicita, em seu art.14, a necessidade de 

assegurar a articulação entre ensino, pesquisa, extensão/assistência estimulando a realização 

de experimentos e/ou projetos de pesquisa, socializando o conhecimento produzido. O 

referido documento estabelece ainda como objetivo dotar o profissional de competências e 

habilidades específicas para integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição 

(BRASIL, 2001c). 

  De acordo com o art. 02 da Resolução nº 01/2011 (BRASIL, 2011, p. 06), do 

curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o TCC 

“corresponde a uma produção acadêmica que expresse as competências e habilidades 

desenvolvidas pelos alunos, assim como os conhecimentos por estes adquiridos durante o 

curso de graduação [...]”. 

  No contexto da Graduação em Enfermagem, Saupe, Wendhausen e Machado 

(2004) relataram que a exigência do TCC a partir das DCN para o curso tem demandado 

esforços das universidades para que os trabalhos produzidos não se resumam a um mero 

exercício acadêmico, mas que possam constituir um indicador de qualidade e institucional, 

com possibilidade de gerar contribuições para resolução de problemas sociais, considerando o 

TCC como um processo educativo e científico. Ainda nesse contexto, a literatura coloca como 

finalidade do TCC a introdução do aluno à atividade de pesquisa, utilizando-se da 

metodologia científica para conhecer, resolver situações e propor ações, além de incentivá-lo 

a prosseguir com sua formação acadêmica (HEYDEN; RESCK; GRADIM, 2003).  

  Estudo de Santos et al. (2005) apresentou a estruturação do projeto pedagógico 

do curso de nutrição da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sendo observadas algumas 

propostas que merecem destaque: o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de 

alimentação e nutrição como competência específica, a capacidade ao final do curso da 

utilização da metodologia científica na aquisição e produção do conhecimento e utilização de 

raciocínio investigativo clínico para compreensão dos problemas e tomada de decisões, além 

da compreensão dos conceitos, métodos e técnicas do conhecimento e investigação científica 

como elementos essenciais que permeiam o processo de formação do nutricionista. 



31 
 

  Nesse sentido, tem se percebido a partir dos dados apresentados, uma especial 

importância da pesquisa científica na formação de alunos de graduação, entre eles os alunos 

de nutrição. A obrigatoriedade da atividade pode ser vista como um avanço (SIMONARD-

LOUREIRO et al., 2006), e sua concretização, observada por meio do TCC, pode ser 

compreendida como um indicador da formação recebida, sendo, portanto, objeto de estudo 

deste trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo bibliométrico com abordagem quantitativa. O termo 

bibliometria vem de uma junção do grego biblion (= livro) com o latim metricus e o grego 

metrikos (= mensuração), referindo-se a um conceito definido como um processo de medida 

relacionada ao livro ou documento que, devido ao seu radical, sugere relações semânticas com 

o suporte livro e, por associação, ao termo biblioteca (BUFREM; PRATES, 2005). Segundo 

estas autoras, enquanto prática multidisciplinar, a bibliometria começou a ser usada para 

identificar comportamentos da literatura e sua evolução em contexto e época determinados, 

procurando um perfil dos registros do conhecimento, servindo-se de um método quantificável. 

Segundo Hayashi et al. (2007), essa metodologia vem sendo utilizada por 

diversas áreas de conhecimento como meio de obtenção de indicadores da produção 

científica. Hoje, comumente associada à medida e voltada a qualquer tipo de documento, o 

termo bibliometria está relacionado ao estudo dos processos quantitativos da produção, 

disseminação e uso da informação e abrange também os processos e mecanismos avançados 

de busca on-line e técnicas de recuperação da informação (BUFREM; PRATES, 2005). 

Rodríguez et al. (2009) destacaram que com o crescente desenvolvimento 

científico e, por consequência, o aumento do número de publicações, torna-se necessário e 

quase inevitável avaliar de maneira objetiva os resultados da investigação científica, tendo a 

bibliometria se destacado como um sistema de avaliação muito importante para este fim, 

possibilitando ao término de uma análise, obter um panorama global da produção científica de 

um determinado país, revista, autor, entre outras possibilidades.  

Como possibilidades de aplicação dessas técnicas (VANTI, 2002; HAYASHI 

et al., 2007; BUFREM; PRATES, 2005; RODRÍGUEZ et al., 2009), pode-se elencar: 

 

 identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área;  

 avaliar e descrever os campos científicos do conhecimento; 

 comparar as diferentes situações de desenvolvimento científico entre 

regiões, autores, revistas e medir objetivamente seu crescimento e 

repercussão;  
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 contribuir com a avaliação de pesquisas na universidade, na avaliação de 

grupos na mesma área, na classificação entre instituições, o que pode 

subsidiar decisões quanto a alocação de recursos em pesquisas; 

 identificar os usuários de uma disciplina; 

 prever as tendências de publicação; 

 estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica; 

 analisar os processos de citação e co-citação; 

 determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação; 

 avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; 

 avaliar a circulação e uso de documentos em um centro de documentação; 

 medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. 

  

 Segundo Alvarenga (1998), os elementos textuais, paratextuais e contextuais 

referentes a monografias e artigos de periódicos se constituem em variáveis comumente 

abordadas nos estudos bibliométricos, alcançando resultados quantitativos de campos de 

conhecimento sob diferentes ângulos. 

 

4.2 UNIVERSO AMOSTRAL 

 

  O presente estudo foi realizado a partir dos TCCs oriundos dos cursos de 

graduação em Nutrição das IES que ofertam o curso no RN.  

  Foram incluídos no estudo os TCCs dos cursos de graduação em Nutrição do 

estado que tiveram turmas formadas até o segundo semestre de 2013, sendo selecionados os 

trabalhos defendidos no ano de 2013, ou os mais recentes disponíveis, por compreender que 

estes trabalhos refletem o que há de mais atual relativo à produção acadêmica obrigatória dos 

cursos. A partir deste critério, dos oito cursos em funcionamento à época do delineamento 

metodológico da pesquisa, cindo cursos foram incluídos no estudo, estando três localizados na 

capital e dois no interior, oriundos de três IES, totalizando 195 trabalhos. A fim de preservar a 

identidade dos cursos, para este estudo adotou-se a denominação dos mesmos com letras 

maiúsculas (A, B, C, D e E), à medida que os TCCs foram coletados. 

  Dentre os trabalhos obtidos não houve nenhuma perda. Esta seria considerada 

caso o TCC não apresentasse as informações básicas de identificação, como título e autor, ou 

ainda caso a instituição de origem se recusasse a disponibilizar a consulta. 
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4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

  Os dados foram registrados por meio de planilha eletrônica desenvolvida 

especificamente para este protocolo de pesquisa contendo: instituição de origem, organização 

acadêmica, categoria administrativa, local, título do trabalho, número de autores, titulação do 

professor orientador, modelo do trabalho, área de atuação segundo Resolução 380/2005 do 

CFN (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2005), tipo de estudo, cenário de 

realização, submissão a comitê de ética, descritores e percentual de adequação dos descritores, 

totalizando 14 variáveis para análise.   

  Para determinar a classificação da área de interesse do TCC, foi levado em 

consideração o objetivo do trabalho explicitado no resumo, assim como as referidas áreas de 

atuação do nutricionista definidas pelo CFN, conforme apresentado no Quadro 1 

(CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2005). 

Caso definido como da área de saúde coletiva, foi feita a classificação entre os 

subcampos da ANSC conforme definição de Bosi e Prado (2011), assim como da temática 

abordada, determinada de acordo com uma adaptação das disciplinas da área de saúde 

coletiva para os cursos de nutrição apresentadas no estudo de Recine et al. (2012). Não foram 

utilizadas todas as disciplinas apresentadas pelas autoras, uma vez que em algumas delas 

pode-se perceber intersecção em seus enfoques, devido à abordagem metodológica do estudo. 

Foi observada a necessidade de inserção da temática “vigilância sanitária”, presente no escopo 

da atuação do nutricionista em saúde coletiva, porém não encontrada no estudo de Recine et 

al. (2012). Dessa forma, o Quadro 2 apresenta os subcampos da ANSC assim como as 

temáticas adotadas.  
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Quadro 1 - Definição das áreas de atuação do nutricionista. 

Área de atuação Definição 

Alimentação Coletiva 

Atividades de alimentação e nutrição realizadas nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN), como tal entendidas as empresas 

fornecedoras de serviços de alimentação coletiva públicas ou 

privadas, com finalidades lucrativas ou institucionais; atividades 

próprias da Alimentação Escolar e da Alimentação do Trabalhador. 

Nutrição Clínica 

Atividades de assistência dietética e promoção de educação 

nutricional realizadas nos hospitais e clínicas, nas instituições de 

longa permanência para idosos, nos ambulatórios e consultórios, 

nos bancos de leite humano, nos lactários, nas centrais de terapia 

nutricional, nos Spa e quando em atendimento domiciliar; visando à 

promoção, manutenção e recuperação da saúde. 

Saúde Coletiva 

Atividades de assistência e educação nutricional a coletividades ou 

indivíduos sadios ou enfermos realizadas no âmbito das políticas e 

programas institucionais, de atenção básica e de vigilância 

sanitária, visando à prevenção de doenças, promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. 

Docência 
Atividades de ensino, extensão, pesquisa e coordenação 

relacionadas à alimentação e à nutrição. 

Indústria de 

Alimentos 

Atividades de desenvolvimento e produção de produtos 

relacionados à alimentação e à nutrição, incluindo controle de 

qualidade e desenvolvimento de trabalhos experimentais, pesquisa 

e aplicação de novas matérias-primas. 

Nutrição em Esportes 
Atividades relacionadas à alimentação e à nutrição em academias, 

clubes esportivos e similares. 

Marketing na área de 

alimentação/nutrição 

Atividades de marketing e publicidade científica relacionadas à 

alimentação e à nutrição. 

 Fonte: Conselho Federal de Nutricionistas (2005). 

 

Quadro 2 – Subcampos da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva e temáticas adotadas no estudo.  

Subcampos da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva 

Ciências Sociais e Humanas em Alimentação e Nutrição 

 Alimentação e cultura 

 Educação nutricional 

Epidemiologia Nutricional 

 Avaliação nutricional 

 Epidemiologia 

Planejamento e Gestão em Alimentação e Nutrição 

 Políticas públicas de saúde 

 Políticas públicas de nutrição 

 Vigilância sanitária 

Fonte: Bosi e Prado (2011); Recine et al. (2012), adaptado. 
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Para classificação do desenho do estudo, foram adotadas as definições 

apresentadas no Quadro 3, valorizando definições clássicas da literatura e outras adotadas no 

âmbito da UFRN. 

 

Quadro 3 - Tipos de estudo e suas definições, segundo autores e ano da publicação. 

Tipo de estudo 
Definição 

Autor 

Caso-controle 

Estudo no qual casos de uma doença de interesse são 

identificados e classificados segundo grau de exposição ao 

fator de risco ou de prognóstico de interesse e comparados 

com um grupo de indivíduos sadios (controles). 

BLOCK; 

COUTINHO, 

2009. 

Coorte 

Estudo no qual um conjunto de indivíduos sem doença de 

interesse é classificado em grupos segundo o grau de 

exposição a um fator de risco ou prognóstico, sendo então 

acompanhados para se comparar a ocorrência da doença 

em cada grupo ao longo do tempo. 

BLOCK; 

COUTINHO, 

2009. 

Experimental 

Estudo no qual o pesquisador interfere diretamente nas 

variáveis de estudo, manipulando o fator de exposição a 

que os indivíduos alocados de forma aleatória serão 

expostos em diferentes graus. 

BLOCK; 

COUTINHO, 

2009; 

LYRA; 

SOUZA; 

COSTA, 

2012. 

Pesquisa de 

laboratório 

Pesquisa realizada de forma controlada em laboratório 

específico. 

LYRA; 

SOUZA; 

COSTA, 

2012. 

Pesquisa 

documental 

Busca de fontes primárias, ou seja, documentos que não 

receberam tratamento analítico ou não foram publicados. 

LYRA; 

SOUZA; 

COSTA, 

2012. 

Pesquisa 

qualitativa 

Pesquisa interpretativa e relacionada aos significados que 

as pessoas atribuem às experiências do mundo social e de 

como compreendem esse mundo. 

UCHOA, 

2012. 

Revisão de 

literatura 

Análise e síntese da informação disponibilizadas por 

todos os estudos relevantes publicados sobre um 

determinado tema, de forma a resumir o corpo de 

conhecimento existente e levar a concluir sobre o assunto 

de interesse. 

MANCINI; 

SAMPAIO, 

2006. 

Seccional/ 

Transversal 

Caracterizado pela observação direta de determinada 

quantidade de indivíduos em uma única oportunidade, 

dentro de um prazo determinado. 

KLEIN; 

BLOCK, 

2009. 

 

 O acesso aos TCCs se deu nos meses de junho, julho e dezembro de 2014, de 

forma particular em cada curso. A Figura 2 ilustra os caminhos percorridos em cada um deles. 

Os documentos apresentados aos respectivos cursos e instâncias administrativas das IES 
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referiram-se a uma carta de apresentação (Apêndice A), termo de responsabilidade (Apêndice 

B) e resumo do projeto de pesquisa. 

 

Figura 2 – Fluxograma de coleta de dados para acesso aos TCCs. 

 

Mediante acesso aos trabalhos, os disponibilizados em CD-ROM foram 

copiados, enquanto aqueles obtidos por meio do sistema virtual de bibliotecas foram enviados 

via correio eletrônico. Para os TCCs obtidos em formato impresso, foi feito o registro 

fotográfico das partes necessárias à coleta de dados com auxílio de um smartphone e o 

carregamento das imagens em um disco virtual.  
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Em outro momento foi realizada a classificação da área de interesse do TCC 

segundo o objetivo do trabalho, do tipo de estudo, bem como a extração dos demais dados 

necessários à realização da pesquisa a partir da leitura dos itens de identificação dos trabalhos, 

tais como capa, contracapa e título, e leitura do resumo, objetivos e do capítulo da 

metodologia. Os orientadores cuja titulação não foi mencionada no trabalho tiveram seus 

nomes consultados no sítio eletrônico da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Para a análise dos descritores, foi realizada uma consulta à base de Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS), verificando a indexação dos mesmos. Para cada trabalho foi 

feito um cálculo percentual quanto a adequação dos descritores, conforme fórmula a seguir. 

 

 

 

A Figura 3 ilustra o fluxograma de análise dos trabalhos. 

 

           Figura 3 - Fluxograma de coleta de dados: análise dos TCCs. 

 

A fim de melhor caracterizar os cursos estudados e verificar as condições 

oferecidas aos alunos para aproximação da dimensão da pesquisa na graduação, foi feita 

leitura dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e extração das informações relativas à 
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carga horária total dos cursos, carga horária de disciplinas obrigatórias, estágios, trabalho de 

conclusão de curso, disciplinas optativas e atividades complementares. Os projetos foram 

obtidos no sítio eletrônico dos cursos ou junto às coordenações de curso. 

   

4.4 ELENCO DE VARIÁVEIS 

 

  As variáveis do estudo são apresentadas de forma sintética no Quadro 4, 

segundo plano de análise, categorias e fonte.  

 
Quadro 4 - Elenco de variáveis do estudo segundo classificação quanto ao plano de análise, à categoria e à fonte. 

Variável Classificação  Categorias Fonte 

Área de 

interesse do 

trabalho 

Dependente 

Nutrição clínica, Alimentação coletiva, Saúde 

Coletiva, Docência, Indústria de alimentos, 

Nutrição em esporte, Marketing na área de 

alimentação e nutrição, outros. 

TCC 

Subcampos da 

ANSC 
Dependente 

Ciências Sociais e Humanas em Alimentação e 

Nutrição, Epidemiologia Nutricional, 

Planejamento e Gestão em Alimentação e 

Nutrição. 

TCC 

Temática dentro 

da saúde 

coletiva 

Dependente 

Alimentação e cultura, Educação nutricional, 

Avaliação nutricional, Epidemiologia, Políticas 

públicas de saúde, Políticas públicas de nutrição, 

Vigilância sanitária. 

TCC 

Curso Independente A, B, C, D, E TCC 

Organização 

acadêmica 
Independente Universidade, Centro universitário EMEC* 

Categoria 

administrativa 
Independente Pública, privada EMEC* 

Local Independente Capital, interior EMEC* 

Número de 

alunos 
Independente Um aluno, dois alunos TCC 

Titulação do 

orientador 
Independente Especialista, mestre, doutor TCC 

Modelo do 

trabalho 
Independente Artigo, monografia TCC 

Desenho do 

estudo 
Independente 

Caso-controle, coorte, experimental, pesquisa de 

laboratório, pesquisa documental, pesquisa 

qualitativa, revisão de literatura, transversal. 

TCC 

Cenário de 

realização 
Independente 

Serviço público, serviço privado, serviço público 

de saúde, serviço privado de saúde, laboratório, 

sistemas de informação, literatura científica, 

espaços de livre circulação de pessoas, outro. 

TCC 

Submissão ao 

CEP 
Independente Sim, não, não se aplica TCC 

% de adequação 

dos descritores 
Independente - TCC 

*Sistema EMEC (BRASIL, 2015) 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A tabulação dos dados foi realizada com o apoio da planilha eletrônica 

Microsoft Excel 2010®. O banco de dados foi exportado para o Programa Estatístico SPSS 

versão 20 para realização das análises estatísticas.  

Primeiramente, foi realizada uma análise descritiva das variáveis. Para as 

variáveis categóricas foi utilizada a análise de distribuição de frequências absolutas e 

relativas. Para a análise da variável contínua, foram utilizadas medidas de posição (mediana e 

distância interquartílica), uma vez que a distribuição não atendeu aos parâmetros de 

normalidade. 

Para detecção de categorias com destaque significativo, foi realizado o teste 

não paramétrico Qui-Quadrado de Pearson para cada variável dependente, atribuindo-se o 

nível de significância para o valor de p<0,05 e um Intervalo de Confiança de 95%. 

Para confronto dos dados frente às características das instituições, foi realizado 

um recorte sobre os trabalhos dedicados às três grandes áreas de atuação do nutricionista 

(Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica e Saúde Coletiva) e aplicado teste Qui-Quadrado de 

Pearson para comparação de proporções.  

Tendo em vista a existência de categorias com valores esperados menor que 5, 

não foi possível aplicar o teste Qui-Quadrado de Pearson para análise das áreas de interesse 

frente à titulação dos professores. Dessa maneira, tal análise foi realizada apenas de maneira 

exploratória. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Tendo em vista a natureza do objeto da pesquisa, considerada como de 

domínio público, não foi necessária apreciação do projeto de pesquisa por Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP). Com os requisitos éticos atuais para a realização de pesquisas em humanos e 

animais, a bibliometria surge como uma ferramenta de fácil acesso que possibilita a realização 

de trabalhos com alta repercussão, sem a necessidade de coletar dados junto a seres vivos 

(RODRÍGUEZ et al., 2009). 
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5 RESULTADOS  

 

Foram analisados 195 TCCs dos cinco cursos estudados, conforme distribuição 

demonstrada na Tabela 3, sendo 171 do ano de 2013 (cursos A, C, D e E) e 24 do ano de 2014 

(curso B)
2
.  

 
Tabela 3 - Distribuição dos TCCs segundo curso de origem. 

Curso N % 

Curso A 61 31,3 

Curso B 24 12,3 

Curso C 52 26,7 

Curso D 17 8,7 

Curso E 41 21,0 

Total 195 100,0 

 

Do total de trabalhos, 43,6% foram oriundos de instituição pública e 56,4% de 

instituição privada. A maioria dos trabalhos (79%) foi elaborada em cursos vinculados à 

universidades, enquanto os demais (21%) foram desenvolvidos em um curso vinculado a um 

centro universitário. Quanto à localização, dois cursos estão funcionando no interior do Rio 

Grande do Norte e três na capital do estado. 

As características gerais dos trabalhos estão apresentadas adiante na Tabela 4.  

Observa-se uma maior frequência de artigos (68,2%), com alunos orientados de 

forma individual (65,6%), por professores mestres (57,9%), com desenho de estudo 

transversal (48,2%), realizados em laboratório (25,6%) e sem necessidade de submissão ao 

CEP (49,2%). Entretanto, daqueles que requeriam submissão ao CEP (N=99), 16,2% não o 

fizeram. 

Observando o percentual de adequação dos descritores dos TCCs, tem-se a 

mediana de 50% de adequação (Q25-Q75 = 41,7), sendo o ponto mínimo 0, em 9,7% dos 

casos, e o máximo 100%, em 14,4% dos trabalhos. 

 

 

 

 

                                                           
2
 O curso B passou por uma atualização curricular que gerou ausência de turmas concluintes e TCCs no ano de 

2013. Como o mesmo apresenta apenas uma entrada anual, os TCCs obtidos no ano de 2014 correspondem ao 

universo de trabalhos produzidos no ano de 2014. 
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Tabela 4 - Características gerais dos TCCs dos cursos de nutrição do Rio Grande do Norte -2013/2014 (N=195). 

Variável N % 

Formato   

     Artigo 133 68,2 

     Monografia 62 31,8 

Número de autores   

     1 aluno 128 65,6 

     2 alunos 67 34,4 

Titulação do professor orientador   

     Especialista 20 10,3 

     Mestre 113 57,9 

     Doutor 61 31,3 

     Não identificado 1 0,5 

Desenho do estudo   

     Caso-controle 1 0,5 

     Coorte 1 0,5 

     Experimental 9 4,6 

     Pesquisa de laboratório 39 20,0 

     Pesquisa documental 3 1,5 

     Pesquisa qualitativa 12 6,2 

     Revisão de literatura 32 16,4 

     Transversal 94 48,2 

     Outro 4 2,1 

Cenário de realização   

      Documentos públicos 4 2,1 

      Espaço de livre circulação de pessoas 17 8,7 

      Laboratório 50 25,6 

      Literatura  33 16,9 

      Serviço privado 17 8,7 

      Serviço público 21 10,8 

      Serviço público e serviço privado 2 1,0 

      Serviço privado de saúde  16 8,2 

      Serviço público de saúde 20 10,3 

      Sistemas de informação 1 0,5 

      Não identificado 1 0,5 

      Outro 13 6,7 

Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa   

     Sim 83 42,6 

     Não 16 8,2 

     Não se aplica 96 49,2 

  

Com relação à área de interesse do TCC, verificou-se de maneira significativa 

(p < 0,001) uma maior frequência de trabalhos dedicados à área da Saúde Coletiva (27,7%), 

conforme visualizado na Figura 4.  
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Figura 4 - Área de interesse dos TCCs dos cursos de nutrição do Rio Grande do Norte – 2013/2014 (p < 0,001) 

(N= 195).
3
 

 

 

 

A tabela 5 apresenta a distribuição dos trabalhos da área interesse da Saúde 

Coletiva entre seus subcampos. 

 

Tabela 5 – Subcampos da nutrição em saúde coletiva em TCCs de cursos de nutrição do Rio Grande do Norte - 

2013/2014. 

Tema N % P 

Epidemiologia Nutricional 34 63,0 <0,001 

Planejamento e Gestão em Alimentação e Nutrição 

Ciências Sociais e Humanas em Alimentação e Nutrição 

11 

9 

20,4 

16,7 

 

Total 54 100  

 

Conforme observado, o subcampo Epidemiologia Nutricional se destacou de 

maneira significativa (p < 0,001), apresentando frequência de 63,0%. 

Considerando os subcampos, pode-se identificar em cada um deles temáticas 

específicas. Assim, o subcampo Epidemiologia Nutricional tem como temáticas a “Avaliação 

Nutricional” e a “Epidemiologia”; o subcampo Planejamento e Gestão em Alimentação e 

Nutrição apresenta as temáticas “Políticas Públicas de Nutrição”, “Políticas Públicas de 

Saúde” e “Vigilância Sanitária”; no subcampo das Ciências Sociais e Humanas em 

Alimentação e Nutrição destacam-se as temáticas “Alimentação e Cultura” e “Educação 

Nutricional”. Esta distribuição pode ser observada na Figura 5. 

 

                                                           
3
 As áreas “Docência” e “Marketing na área de alimentação/nutrição” não foram apresentadas por não terem sido 

encontradas nos TCCs. 
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Figura 5 – Temática dos TCCs da área da Saúde Coletiva dos cursos de nutrição do Rio Grande do Norte – 

2013/2014 (p < 0,001). 

 

 

 

Com relação à temática dos trabalhos da Saúde Coletiva, houve destaque 

significativo para a Avaliação Nutricional (57,4%) (p < 0,001).  

A Tabela 6 traz um recorte com as características principais dos trabalhos 

dedicados à Saúde Coletiva, segundo as principais variáveis. Por meio dela, foi possível 

observar que em relação às características gerais do total de trabalhos analisados, houve 

emergência dos serviços públicos (40,7%), de saúde ou não, como cenário de realização e de 

trabalhos que realizaram coleta de dados junto à indivíduos (61,1%). 
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Tabela 6 - Características gerais dos TCCs dedicados a saúde coletiva dos cursos de nutrição do Rio Grande do 

Norte -2013/2014 (N=54). 

 

Variável N % 

Formato   

     Artigo 31 57,4 

     Monografia 23 42,6 

Número de autores   

     1 aluno 40 74,1 

     2 alunos 14 25,9 

Titulação do professor orientador   

     Especialista 5 9,2 

     Mestre 36 66,7 

     Doutor 13 24,1 

Desenho do estudo   

     Caso-controle 1 1,9 

     Coorte 1 1,9 

     Experimental 0 0,0 

     Pesquisa de laboratório 2 3,7 

     Pesquisa documental 2 3,7 

     Pesquisa qualitativa 7 13,0 

     Revisão de literatura 10 18,5 

     Transversal 

     Outros 

27 

4 

50,0 

7,4 

Cenário de realização   

      Documentos públicos 3 5,6 

      Espaço de livre circulação de pessoas 1 1,8 

      Laboratório 2 3,7 

      Literatura  10 18,5 

      Serviço privado 5 9,3 

      Serviço público 12 22,2 

      Serviço público e serviço privado 1 1,9 

      Serviço privado de saúde  6 11,1 

      Serviço público de saúde 10 18,5 

      Sistemas de informação 1 1,8 

      Outro 3 5,6 

Submissão ao Comitê de ética em pesquisa   

     Sim 33 61,1 

     Não 3 5,6 

     Não se aplica 18 33,3 

 

 

Fazendo um recorte sobre as três grandes áreas de atuação do nutricionista 

(Saúde Coletiva, Nutrição Clínica e Alimentação Coletiva), a análise frente à categoria 

administrativa das instituições mostrou contribuição significativa (p<0,05) de trabalhos na 

área da Saúde Coletiva dentro de instituições públicas (54,7%), e de trabalhos de Nutrição 

Clínica em instituições privadas (42,7%). Com relação ao local onde funcionam os cursos, 
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não foi observada associação significativa (p = 0,396) entre os mesmos e um possível 

direcionamento a alguma das três grandes áreas de atuação (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Área de interesse dos TCCs dos cursos de nutrição do RN frente à categoria administrativa e 

localização – 2013/2014: Recorte sobre as três grandes áreas de atuação do nutricionista. 

Área de 

interesse 

Categoria administrativa  Localização  

Pública Privada  Capital Interior  

N % N % p N % N % p 

Saúde Coletiva 29 54,7 25 30,5 0,009 41 37,3 13 52,0 0,396 

Nutrição 

Clínica 
11 20,8 35 42,7 

 
39 35,4 7 28,0 

 

Alimentação 

Coletiva 
13 24,5 22 26,8 

 
30 27,3 5 20,0 

 

Total 53 100,0 82 100,0  110 100,0 25 100,0  

   

A Tabela 8 apresenta a análise das áreas de atuação frente à titulação dos 

professores orientadores.  

 
Tabela 8 - Área de interesse dos TCCs dos cursos de nutrição do RN frente a titulação dos orientadores – 

2013/2014.
4
 

Área de interesse 
Especialista Mestre Doutor 

N % N % N % 

Alimentação coletiva 0 0,0 25 22,1 10 16,4 

Indústria de alimentos 3 15,0 19 16,8 19 31,1 

Nutrição clínica 9 45,0 21 18,6 16 26,2 

Nutrição esportiva 3 15,0 9 8,0 3 4,9 

Saúde coletiva 5 25,0 36 31,9 13 21,3 

Outro 0 0,0 3 2,6 0 0,0 

Total 20 100,0 113 100,0 61 100,0 

 

Conforme observado, foi possível identificar entre professores especialistas 

uma maior frequência de trabalhos desenvolvidos no âmbito da Nutrição Clínica (45,0%), 

entre professores mestres maior frequência de trabalhos na área da Saúde Coletiva (31,9%), e 

entre professores doutores maior frequência de trabalhos desenvolvidos na área da Indústria 

de Alimentos (31,1%), seguido da Nutrição Clínica (26,2%).  

Observando as informações extraídas dos projetos pedagógicos, foi 

identificada a presença em todos os projetos dos cursos estudados de carga horária dedicada 

ao desenvolvimento de atividades complementares, como IC, atividades de extensão, 

monitoria, participação em eventos e apresentação de trabalhos acadêmicos, variando de 100 

                                                           
4
 Para esta análise, o trabalho com orientador não informado não foi incluído. Foram eliminadas as áreas de 

interesse que não foram encontradas nas análises. 
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a 150 horas. Em três cursos (C, D e E), o desenvolvimento do TCC aparece como disciplina 

obrigatória, enquanto que para os cursos A e B a carga horária do TCC é contabilizada como 

atividade, porém sem desconsiderar sua obrigatoriedade. A carga horária deste componente 

variou de 60 a 90 horas, contemplando de 2 a 3 semestres. Observando a carga horária total 

dos cinco cursos, houve variação de 3200 a 4050 horas.   
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6 DISCUSSÃO 

 

  Neste ano, as DCN para o curso de nutrição completarão 14 anos de 

implantação. Dessa forma, o presente estudo, o qual apresenta um primeiro esforço na 

caracterização da produção científica do estado do RN prevista pelas diretrizes, não pretende 

trazer à tona conhecimentos absolutos, porém, fomentar discussão acerca de como estão 

configuradas as pesquisas desenvolvidas nos TCCs e sua interface com a ANSC. 

A partir dos dados apresentados, foi observada uma tendência à apresentação 

dos trabalhos no formato de artigo. Tal direcionamento pode ser resultado de uma necessidade 

docente de produzir e publicar. Segundo Costa (2009), os estímulos para a atuação docente e 

os critérios de progressão na carreira têm tido maior fundamento na produção científica do 

que no exercício da docência. O padrão-ouro no que se refere ao perfil esperado de 

pesquisadores se concentra no mais elevado número de publicações científicas, indexadas em 

periódicos, muitas vezes internacionais (GASTALDO; BOSI, 2010), configurando um regime 

de produtividade que norteia as avaliações acadêmicas no Brasil (BOSI, 2012). 

Estudo sobre a formação para o ensino junto a mestres egressos de programas 

de pós-graduação no campo de Alimentação e Nutrição no Brasil demonstrou, na opinião dos 

egressos, insuficiência na formação para a docência em detrimento a uma formação voltada a 

pesquisa e à publicação de artigos científicos, sintonizada com a avaliação científica por meio 

de métricas de mercado (SOUZA et al., 2014) 

Apesar de haver maior frequência de trabalhos desenvolvidos por apenas um 

aluno, foi visto que 34,4% dos TCCs foram desenvolvidos em dupla. As DCN não 

especificam tal aspecto sobre a elaboração do trabalho sob supervisão docente, contudo, em 

seu artigo 4º, ao falar das competências e habilidades gerais que a formação deve conferir ao 

nutricionista, destaca no item “tomada de decisão” que o nutricionista deve possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir condutas mais adequadas, com 

base em evidências científicas (BRASIL, 2001c). As habilidades intelectuais desenvolvidas 

no âmbito da pesquisa científica, já relatadas anteriormente, permitem aos alunos condições 

mais favoráveis, e de maneira mais segura, à adoção de novas iniciativas e à tomada de 

decisão, bem como a percepção de que eles podem causar as mudanças desejadas (BERBEL, 

2011). Dessa maneira, não desmerecendo as outras possíveis oportunidades de 

desenvolvimento da pesquisa científica na graduação, porém entendendo o TCC como uma 

oportunidade privilegiada que certamente todos os futuros nutricionistas irão vivenciar, é 

visto como ideal o desenvolvimento dessa atividade de forma individual.  
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Observando os resultados relativos ao desenho do estudo dos TCCs, foi 

verificada uma maior tendência ao desenvolvimento de estudos quantitativos, tanto na 

abordagem mais geral, como nos trabalhos do campo da Saúde Coletiva. Para ambos foram 

mais frequentes estudos de corte transversal, condizente com o tempo limitado para a 

produção do TCC. Contudo, proporcionalmente, observaram que os estudos qualitativos 

foram mais frequentes nos trabalhos do campo da saúde coletiva (13,0%), do que nos 

trabalhos em geral (6,2%).  

Para Freitas, Minayo e Fontes (2011), de um modo geral, os estudos na 

nutrição expressam a hegemonia do paradigma biomédico, e do ponto vista filosófico, o 

campo é dominado pelo modo positivista de pensar, pesquisar e atuar. As correntes 

positivistas definem como científicas somente as pesquisas baseadas na observação de dados 

da experiência e com a utilização de instrumentos de mensuração sofisticados, de modo a 

buscar a magnitude e as causas dos fenômenos sociais de maneira objetiva, sem interesse na 

dimensão subjetiva (SERAPIONE, 2000). Em referência às primeiras pesquisas publicadas no 

campo da nutrição, Freitas, Minayo e Fontes (2011) destacaram que a produção do 

conhecimento foi, por mais de cinquenta anos, hegemonicamente inspirado por pesquisas 

clínicas de ordem experimental, laboratorial, epidemiológica e por investigações de 

tecnologia de alimentos, ou seja, um campo visivelmente na área das ciências naturais.  

Tal hegemonia quantitativa também foi observada em recente estudo publicado 

por Vasconcelos (2015), o qual estudou teses e dissertações produzidas por programas de pós-

graduação em Nutrição no Brasil no período de 2002 a 2013. Este estudo encontrou 

frequência de 92,5% dos trabalhos construídos no âmbito de abordagens metodológicas 

quantitativas.  

As pesquisas qualitativas, por sua vez, ampliaram verdadeiramente a 

interlocução da nutrição com as Ciências Sociais e Humanas (CANESQUI, 2009). Contudo, 

Bosi (2012) em discussão sobre alguns desafios impostos para às Ciências Humanas e Sociais 

no campo da Saúde Coletiva, sob o atual regime de produtividade acadêmica que impera e 

norteia as avaliações acadêmicas no Brasil e em muitos outros países, analisa como 

dificuldades para a produção em massa da área, considerando o enfoque qualitativo da 

pesquisa social em saúde: o imperialismo do idioma inglês, o qual inviabiliza a tradução de 

algumas pesquisas qualitativas por estarem carregadas de repertórios culturais; o limite de 

extensão dos artigos, que exigem trabalhos mais concisos empobrecendo a teorização e outros 

elementos essenciais à pesquisa qualitativa; a desvalorização de livros, veículos centrais na 

divulgação das pesquisas dessa linha; a dificuldade de publicação em revistas de qualis A1 e 
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A2 para Saúde Coletiva, uma vez que apenas 5% delas divulgam pesquisas qualitativas; e 

impossibilidade de divisão do trabalho em pesquisas de cunho interpretativo, dificultando o 

atendimento à lógica produtivista. 

O cenário mais frequente de realização dos trabalhos de um modo geral foi o 

laboratório (25,6%), enquanto que no campo da Saúde Coletiva houve destaque dos serviços 

públicos (22,2%), seguido dos serviços públicos de saúde (18,5%), além de uma parte 

significativa de revisões de literatura (18,5%). No setor de ensino, revela-se necessária a 

expressão de interesses públicos no cumprimento das responsabilidades de formação 

acadêmico-científica, expressando na produção de conhecimento e promoção de avanços 

científicos, tecnológicos e culturais a disseminação de saberes produzidos nos serviços, nos 

movimentos sociais e nas práticas populares (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Para os 

autores (p. 47), “a formação tecnoprofissional, a produção de conhecimento e a prestação de 

serviços pelas instituições formadoras somente fazem sentido quando têm relevância social”. 

Muitas pesquisas realizadas em ambiente de laboratório objetivavam identificar 

novas matérias primas ou desenvolver novas preparações alimentares. Contudo, tais 

investigações, na perspectiva do retorno a sociedade, necessitam extrapolar este ambiente 

fechado e os relatórios técnicos, para de fato se materializar em novas alternativas alimentares 

para a população.   

A maioria dos trabalhos (49,2%) foi desenvolvida sem necessidade de 

submissão ao CEP, sendo desenvolvidos em grande parte deles com alimentos ou em forma 

de revisão de literatura. Dezesseis trabalhos (8,2%), 16,2% dos trabalhos que deveriam ser 

submetidos ao CEP, em algum aspecto, abordaram seres humanos ou animais em sua 

metodologia e não fizeram referência à aprovação por um CEP ou assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE).  

No Brasil, a pesquisa envolvendo seres humanos é regulada pela resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012, sendo definida por esta resolução como a “pesquisa que, 

individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou 

partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, 

informações ou materiais biológicos” (BRASIL, 2013a). A criação e a utilização de animais 

em atividades de ensino e pesquisa científica, por sua vez, é regulada pela Lei nº 11.794, de 

08 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008a). 

Apesar da baixa frequência, a existência de pesquisas com seres humanos ou 

animais sem apreciação do CEP fere a legislação federal, sendo um ponto de grande 

importância a ser trabalhado na graduação no âmbito da ética e bioética. Tal abordagem está 
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presente nas competências e habilidades gerais contidas nas DCN, no quesito relacionado à 

“atenção à saúde”, destacando que “os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos 

mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética [...]”(BRASIL, 2001c, pág 

1). 

De acordo com Silva, Mendes e Nakamura (2012), a noção ética vinculada à 

pesquisa vai além do cumprimento de protocolos formais de pesquisa, uma vez que reduzida 

ao contrato assinado entre pesquisador e pesquisado, a pesquisa deixa de cumprir sua 

principal função que é possibilitar ao primeiro a reflexão acerca de sua postura ética na 

produção científica.  

É possível que boa parte dos trabalhos tenham sido desenvolvidos sem 

necessidade dessa apreciação pelo fato de ser um processo moroso e que, no âmbito da 

graduação, pode inviabilizar o cronograma de realização da pesquisa caso haja muitos pontos 

a serem revistos.  

No campo da Nutrição em Saúde Coletiva, especialmente pelo elevado número 

de trabalhos na área de avaliação nutricional, houve maior frequência de trabalhos submetidos 

ao CEP (61,1%).  

A análise dos descritores mostrou grande variabilidade de resultados e, de um 

modo geral, baixa adequação dos mesmos uma vez, que apenas 14,4% dos trabalhos 

apresentaram todos os descritores constantes no DeCS, e 9,7% não apresentaram nenhum 

descritor indexado. O DeCS constitui um vocabulário estruturado e trilíngue (português, 

inglês e espanhol), criado para servir como linguagem única na indexação de artigos de 

revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, 

bem como para ser utilizado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas 

fontes de informação disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), proporcionando um 

meio consistente e único para a recuperação da informação independente do idioma 

(BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2014).  

Tal resultado contrasta com a variável modelo do trabalho. Tendo em vista que 

a maioria dos trabalhos assumiu a forma de artigo, é possível que o preparo metodológico 

para desenvolvimento do TCC esteja apresentando fragilidades.  

A análise das áreas de interesse dos trabalhos demonstrou frequência 

significativa de estudos dedicados ao campo da Saúde Coletiva (27,7%). Apesar disso, 

observando os temas relativos às ciências naturais (Nutrição Clínica Indústria de Alimentos), 

verifica-se uma frequência de 45,13%.  
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Tendo em vista o início do processo de formação do nutricionista brasileiro, 

idealizado no início de sua história pela classe médica, o nascimento do campo da Nutrição 

localizou-se na área das Ciências da Saúde (ou Ciências da Vida), caracterizando-se, à 

primeira vista, como uma ciência de natureza biológica (VASCONCELOS, 2010). 

Estudo de artigos oriundos da revista Arquivos Brasileiros de Nutrição, 

considerada uma das primeiras fontes documentais da história da nutrição, evidenciou que 

para o período estudado (1944-1968) 64% dos artigos se inseriram na perspectiva biológica da 

nutrição, considerada pelo autor como nutrição básica e experimental, ciência e tecnologia de 

alimentos, nutrição clínica (incluindo fisiologia, patologia e dietoterapia) e nutrição e 

dietética; enquanto 36% estudaram a perspectiva social, caracterizada pela avaliação 

nutricional de populações, política e planejamento em alimentação e nutrição, epidemiologia 

nutricional, determinantes do estado nutricional de populações e educação nutricional. Tais 

resultados demonstraram que no decorrer da série histórica em que circulou o periódico, a 

perspectiva biológica esteve à frente da produção e difusão do saber em nutrição, 

correspondendo em sua maioria à pesquisas laboratoriais sobre composição química e valor 

nutricional dos alimentos nacionais, dos mais tradicionais aos mais exóticos 

(VASCONCELOS, 1999). 

No período entre 1970 e 1980, marcado pela intensificação do 

desenvolvimento científico e tecnológico da indústria de alimentos, a nutrição passou a 

manter interface com dois outros campos de conhecimento: a Tecnologia e a Engenharia de 

Alimentos (VASCONCELOS, 2010). Esta interlocução pode ser percebida nos resultados 

encontrados, tendo em vista que os TCCs dedicados a temas da indústria de alimentos atingiu 

frequência de 21,5%, superando a alimentação coletiva (18,0%), reconhecida como uma das 

três grandes áreas de atuação do nutricionista. O mesmo autor destacou que, por meio de 

análise histórica, a nutrição vem assumindo dimensões sociais e ambientais além de sua 

dimensão biológica, caracterizando-se atualmente como um campo de conhecimento 

multidisciplinar, (com)partilhado por distintas ciências e profissionais, e constituído a partir 

da integração de Ciências Biológicas, Ciências Sociais e Ciências de Alimentos e Nutrição.  

Recorrendo a outro estudo de Vasconcelos (2015), observa-se que no período 

de 2002 a 2013, as teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação em 

análise apresentaram maior concentração de estudos na área da Nutrição em Saúde Coletiva 

(33,0%) e Nutrição Clínica (30,0%), seguidos da Nutrição Básica e Experimental (15,3%) e 

Ciência e Tecnologia de alimento (13,7%), e por fim, da Nutrição em Produção de Refeições 

(5,0%) e Ciências Sociais e Humanas em Alimentação e Nutrição (3,0%).   
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Resguardadas as devidas especificidades metodológicas, de certo modo tais 

resultados se assemelham aos encontrados no presente estudo, visto que em ambos a maior 

frequência de trabalhos esteve nas áreas de Nutrição em Saúde Coletiva e Nutrição Clínica.  

Não foram identificados trabalhos direcionados à Docência ou ao Marketing 

em Alimentação e Nutrição. Para Costa (2009), é dever do professor atentar ao seu exercício 

profissional e levar os alunos a discutir os aspectos políticos da profissão e de seu exercício na 

sociedade, para que nela possam se posicionar como cidadãos e profissionais. O Marketing, 

além de reconhecida área de atuação do nutricionista, está elencada entre as competências e 

habilidades específicas nas DCN (BRASIL, 2001c). 

Percorrendo o histórico da ANSC no Brasil, como paradigmas ou concepções 

históricas que nortearam a atuação dos cientistas nos diferentes períodos históricos, 

destacaram-se entre o nascimento do campo e 1963 a busca do valor eugênico da alimentação 

versus a tese do “mal de fome e não da raça” e enfrentamento da fome/subnutrição da 

população brasileira em sintonia com as teorias do nacional desenvolvimentismo; no período 

de 1964 a 1984 abordagens multicausais da determinação do processo fome/desnutrição e por 

fim, no período de 1985 a 2010, a influência da concepção da determinação histórico-social 

do processo saúde/doença nas investigações epidemiológicas nutricionais (VASCONCELOS; 

BATISTA-FILHO, 2011). 

Observando os subcampos da Saúde Coletiva foi possível identificar 

predomínio significativo de TCCs desenvolvidos no âmbito da epidemiologia nutricional. Isto 

se deve possivelmente ao histórico da ANSC mencionado, em que se observa uma sintonia 

entre os presentes resultados e o último período histórico.   

Dentro do contexto geral da saúde coletiva, a este núcleo de saberes restringe-

se racionalidade “neutra”, “objetiva”, naturalizante e, em compasso com as tendências 

dominantes da ciência moderna, resulta em evidente hegemonia desse núcleo sobre os demais 

da Saúde Coletiva (BOSI; PRADO, 2011). Portadora de complexas metodologias de 

investigação, especialmente quantitativas, a epidemiologia ao incorporar os fenômenos da 

transição demográfica, epidemiológica e nutricional redireciona o foco de pesquisas para a 

obesidade e doenças crônicas se desdobrando na epidemiologia nutricional (NUNES, 2013; 

BOSI; PRADO, 2011). Para estas últimas autoras, este subcampo da ANSC ao privilegiar o 

método em detrimento às reflexões teóricas e abordagens sociais da saúde e alimentação, fixa-

se apenas no seu desfecho relativo ao estado nutricional. Tal pensamento corrobora os 

resultados encontrados no presente estudo, no qual entre as temáticas da saúde houve 

destaque significativo para a avaliação nutricional.  
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Em estudo de Recine et al. (2014), o qual analisou 46 projetos político-

pedagógicos de cursos de nutrição no Brasil e os planos de ensino de suas respectivas 

disciplinas da saúde coletiva, foi observado que 34,2% do conteúdo dos planos de ensino das 

disciplinas  estudadas corresponderam a Avaliação Nutricional e Clínica e Dietoterapia no 

curso da vida. O estudo revelou ainda relação de nulidade entre esta categoria e as demais, 

denotando especificidade e dissociação das outras temáticas do estudo: epidemiologia 

nutricional e vigilância em saúde; educação nutricional e comunicação; formação para 

atuação profissional; aspectos culturais e ciências sociais, políticas públicas, definidores das 

demais classes. 

Tal constatação pode significar uma formação fragmentada mesmo dentro do 

espectro da formação em nutrição em saúde coletiva. Segundo Medeiros, Prado e Bosi (2014, 

p. 646), apesar dos avanços no que se refere à profissionalização de nutricionistas, “ainda 

predominam práticas orientadas para uma assistência curativa e fragmentada, não raro 

distantes de uma abordagem integral, que considere a complexidade inerente ao fenômeno 

alimentar e nutricional.” 

Para Freitas, Minayo e Fontes (2011), o distanciamento da área da nutrição 

dos temas da alimentação, história, cultura e costumes alimentares que influenciaram hábitos 

no Brasil e no mundo se deve ao tecnicismo dominante. Estudo acerca da discussão da 

disciplina Desenvolvimento de Comunidade no currículo do curso de Nutrição de uma 

universidade pública evidenciou a dificuldade de compreensão da linguagem das ciências 

sociais, apontada como estranha e difícil pelos alunos da graduação (OLIVEIRA; SANTOS, 

2014).   

Em referência às temáticas da saúde coletiva, verificou-se que apenas 13% 

dos trabalhos se destinaram a estudar políticas públicas de nutrição e que apenas 1,9% dos 

TCCs enfocaram políticas públicas de saúde. Considerando-se o espaço privilegiado que a 

nutrição possui no âmbito dos programas e políticas públicas na Atenção Básica, é inevitável 

compreender este espaço como campo fértil para o desenvolvimento de trabalhos científicos. 

Entretanto, esta alternativa vem sendo pouco explorado nos domínios dos TCCs nos cursos de 

Nutrição do Rio Grande do Norte. Tal espaço pode ser traduzido pelo escopo da PNAN, a 

VAN e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), ações de promoção à saúde 

e da alimentação saudável, com destaque à recente atualização do Guia Alimentar da 

População Brasileira e Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável 

(ENPACS), Programa Saúde na Escola (PSE), ações de controle da obesidade, doenças 

crônicas e deficiência de micronutrientes, Matriz de ações de alimentação e nutrição na 
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atenção básica, aproximação da Estratégia de Saúde da Família por meio da atuação nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e de ações intersetoriais como o Programa 

Bolsa Família (JAIME et al. 2011). 

A matriz de ações de alimentação e nutrição contribui para a formação do 

nutricionista dentro do contexto da educação por competência ao servir de referencial para 

organização de ações de alimentação e nutrição no cuidado nutricional desenvolvidas no 

âmbito da atenção básica em saúde, traduzindo-se na forma de indivíduos capazes de lidar 

com as necessidades de saúde da população dentro de seu contexto regional e cultural, em 

convergência às demais iniciativas dos programas de saúde no SUS (JUNQUEIRA; COTTA, 

2014). 

A partir da baixa frequência de TCCs com temática relativa às políticas 

públicas de saúde, é possível pressupor o distanciamento do nutricionista das políticas mais 

transversais à assistência à saúde como a Política Nacional de Atenção Básica, Política 

Nacional de Humanização e a Política Nacional de Promoção da Saúde. 

A visão aqui apresentada corrobora com a apresentada no estudo de Recine et 

al. (2012), no que tange à reflexão acerca do papel social do nutricionista e de sua inserção 

nas políticas e programas públicos demandada pelo alinhamento da formação aos desafios da 

área da saúde e SAN.  

O recorte sobre as três áreas de atuação do nutricionista frente à categoria 

administrativa das instituições demonstrou associação significativa das instituições públicas 

com os TCCs da saúde coletiva. Em outro sentido, no âmbito das instituições privadas a 

categoria mais frequente foi a nutrição clínica. Tal achado no âmbito de instituições privadas 

confronta com o ordenamento das DCN ao orientar a formação para o SUS.  

A análise da titulação dos professores demonstrou maioria de mestres, tanto 

nos TCCs em geral como naqueles direcionados à saúde coletiva.  

Segundo Recine e Mortoza (2013), o crescimento intenso de cursos de 

nutrição na última década gerou demanda de docentes que não pode ser atendida 

adequadamente, existindo situações de alta rotatividade, insuficiência de formação específica 

de pós-graduação, entre outros.  

Retornando ao estudo de Souza et al. (2014), foi destacado um contexto de 

demanda crescente por docentes na graduação, principalmente por instituições privadas, cujo 

perfil corresponde àquele com título de mestre, submetido a regime de trabalho horista e 

vínculo de trabalho precarizado. O estudo registrou aumento da inserção dos mestres egressos 

em instituições públicas e uma tendência à absorção dos egressos também no setor privado 
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para atuação em turmas de graduação, que irão acumular as atividades de ensino e as 

relacionadas à produção de conhecimento, pesquisa e extensão na universidade. 

Foi possível identificar entre doutores, importante parcela de orientações na 

área da indústria de alimentos (31,1%). Os estudos desta linha demandam geralmente 

estrutura de laboratório, equipamentos e reagentes que frequentemente são aprimoradas pelo 

fomento de editais de financiamento. Observando-se mais de perto, esta área somada com a 

Nutrição Clínica perfazem 57,3% das orientações dos doutores, sugerindo uma maior 

dedicação dos mesmos às áreas das ciências naturais. 

A leitura dos PPC permitiu visualizar que todos os cursos estudados estão em 

conformação com as DCN quanto ao quesito relacionado à oferta de atividades 

complementares e aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante em atividades 

como monitoria, estágios, iniciação científica, extensão e formação complementar. Em adição 

à importância da iniciação científica, já destacada neste texto, cabe mencionar a importância 

da extensão no contexto graduação, momento em que os alunos podem construir 

conhecimentos aliando o aprendizado teórico obtido em sala de aula ao contato prático com a 

realidade (PINHEIRO et al., 2012). Para Recine et al. (2012, p. 30), “ a vivência dessas 

práticas educativas expande a formação do estudante e constitui experiência relevante, por 

agregar outros valores à formação profissional”. 

Como desdobramentos possíveis do consenso sobre competências e 

habilidades do nutricionista no âmbito da saúde coletiva, foi apontada a necessidade de 

ampliação dos campos de prática no processo de formação, oportunizadas de maneira mais 

precoce nos cursos de graduação, na perspectiva de integrar conhecimentos, abordagens e 

conteúdos; além da necessidade de estreitamento das parcerias com os serviços nas diferentes 

áreas (RECINE; MORTOZA, 2013). 

  Vale salientar que o tripé constituinte do eixo fundamental da universidade 

brasileira: ensino, pesquisa e extensão, conforme constituição federal, não pode ser 

compartimentalizado. Obedecendo ao princípio da indissociabilidade, merece igualdade em 

tratamento. Tal princípio torna-se um orientador de qualidade da produção universitária, 

porque afirma como necessária a tridimensionalidade do fazer universitário autônomo, 

competente e ético (MOITA; ANDRADE, 2009).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados apresentados e reflexões levantadas, é possível destacar 

como características predominantes dos TCCs a abordagem quantitativa, denotando uma 

formação hegemonicamente positivista e tendência ao produtivismo. Foram identificadas 

fragilidades metodológicas que sugerem a necessidade de fortalecer os aspectos relativos à 

pesquisa na graduação, tendo em vista os importantes benefícios advindos desta metodologia 

ativa. 

Apesar do destaque significativo da Nutrição em Saúde Coletiva entre as áreas 

de interesse dos TCCs, foi percebida uma aproximação do subcampo Epidemiologia 

Nutricional e temática Avaliação Nutricional, aspectos mais neutralizantes da saúde coletiva e 

pouco direcionadas à reflexões teóricas. A temática das políticas esteve pouco presente na 

abordagem dos TCCs, apesar do espaço que a nutrição possui no âmbito do SUS por meio das 

inúmeras políticas e programas que balizam a prática.  

Observando as três grandes áreas de atuação do nutricionista, os trabalhos da 

área da saúde coletiva foram mais significativos no âmbito de instituições públicas. A análise 

da titulação dos professores demonstrou uma maior aproximação de professores doutores com 

áreas das ciências naturais do escopo da nutrição. 

Foram identificadas, a partir dos PPC, as oportunidades de desenvolvimento da 

dimensão pesquisa concretizadas por meio do componente curricular ou atividade acadêmica 

TCC e das atividades complementares. 

Por fim, pensando na atuação profissional do nutricionista no âmbito do SUS, 

prerrogativa da formação constante nas DCN, e na dimensão da pesquisa enquanto um dos 

componentes da formação; identifica-se uma limitada aproximação da referida dimensão das 

competências e habilidades necessárias ao nutricionista para esta prática, uma vez que foram 

hegemônicos trabalhos direcionados apenas ao diagnóstico nutricional, e distanciamento de 

questões sociais, humanas e políticas. Nesse sentido, sugere-se a adoção de uma agenda de 

pesquisa nos cursos de graduação a fim de melhor distribuir esforços e descobertas.  

  Aponta-se como limitação deste estudo o curto período de análise, que pode 

gerar vieses devido a possíveis afastamentos de professores que podem impactar nos temas 

estudados pois, como observa Alvarenga (1998), ao desenvolver uma pesquisa bibliométrica a 

consciência de que a construção do conhecimento deve ser vista como um processo carregado 

de interesses pessoais e subjetividade; além disso, o tempo limitado previsto nos PCCs para a 

construção do TCC. É necessário destacar ainda uma limitação importante referente à própria 
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metodologia, conforme destacado por Rodríguez et al. (2009), uma vez que a bibliometria, 

segundo os autores, não possui alcance quanto à qualidade dos trabalhos, apenas a quantidade.  

  Destacam-se como dificuldades encontradas a morosidade entre o contato com 

os cursos e solicitação dos TCCs, e o efetivo acesso aos trabalhos. Destaca-se ainda, um 

entendimento distorcido quanto à finalidade do TCC, que foi vista em algumas situações 

como bem privativo do orientador e do(s) aluno(s). Diante dessa dificuldade, fica a sugestão 

da criação de uma logística interna nos cursos para armazenamento e disponibilização das 

produções, a fim de democratizar o conhecimento construído.  

Como perspectiva para futuras investigações, destaca-se a ampliação do 

alcance do estudo, com o intuito de ultrapassar os limites da esfera estadual. Ou ainda, a 

realização de estudos com abordagem mais voltada à qualidade da produção científica 

prevista pelas DCN. Também é vista como possibilidade a aplicação da mesma metodologia 

no contexto da produção científica da pós graduação.  
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APÊNDICE A – Modelo da carta de apresentação 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 

À _________________________________________________________ 
Senhor(a)___________________________________________________ 

 
 

Prezado_____________________, 
 
 

Vimos por meio desta, solicitar vossa colaboração para a realização da coleta 

de dados da pesquisa “A FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA PARA ATUAÇÃO NO SUS: Um 

olhar sobre a produção científica dos concluintes do Rio Grande do Norte”. Esta pesquisa 

visa analisar a formação de nutricionistas no Rio Grande do Norte (RN) para atuação no SUS 

à luz dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC produzidos pelos alunos dos cursos de 

graduação em nutrição, no que diz respeito ao ano de 2013, ou o período mais recente 

disponível. A referida coleta permitirá a elaboração de um perfil de produção acadêmica dos 

cursos de graduação, identificando possíveis direcionamentos da formação, e discussão sob 

a ótica das Diretrizes Curriculares Nacionais para o referido curso. Tal pesquisa constitui 

ainda requisito parcial para conclusão do curso de Mestrado em Saúde Coletiva, oferecido 

pelo Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Nesse sentido, por meio deste contato objetivamos firmar nossa parceria, 

considerando a produção científica dos cursos de graduação como de domínio público.  

Certos de contar com vossa sensibilidade e colaboração, agradecemos 

antecipadamente a atenção despendida. 

 

Natal - RN, _____ de _____________ de 2014. 
 

Taiana Brito Menêzes 

Mestranda em Saúde Coletiva - PPGSCol 
 

Dr. Luiz Roberto Augusto Noro 
Prof. Orientador 
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APÊNDICE B – Termo de responsabilidade 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

Eu, Taiana Brito Menêzes, aluna regular do Mestrado no Programa de Pós 

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com matrícula 

número 2013105460, me comprometo perante vossa instituição a utilizar a produção científica do 

curso de nutrição com finalidade única de realizar a coleta de dados da pesquisa “A FORMAÇÃO 

DO NUTRICIONISTA PARA ATUAÇÃO NO SUS: Um olhar sobre a produção científica dos 

concluintes do Rio Grande do Norte”, resguardando as identidades de autores e orientadores, 

assim como todo o conteúdo produzido e analisado nos trabalhos. A referida coleta permitirá a 

elaboração de um perfil de produção acadêmica dos cursos de graduação, identificando 

possíveis direcionamentos da formação e discussão sob a ótica das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o referido curso.  

Certa de contar com vossa sensibilidade e colaboração, agradeço 

antecipadamente a atenção despendida.  

 

 

Natal - RN, 21 de maio de 2014.  
 

 

 

 

_____________________________________________ 

Taiana Brito Menêzes  
Mestranda em Saúde Coletiva - PPGSCol 

 

 


