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01. Habilitação

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

1ª + 2ª + 3ª SÉRIES

DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Carga Horária

3000 horas

Estágio

0000 horas

TCC

0120 horas

02. Qualificação
1ª + 2ª SÉRIES

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
ASSISTENTE DE PRODUTOS EM SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO

Carga Horária

2000 horas
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CAPÍTULO 3

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA é o profissional que acompanha e orienta os
procedimentos culinários, as atividades higiênico-sanitárias, as atividades de controle de
qualidade e de segurança no trabalho em todo o processo de produção de refeições e
alimentos. Coordena a execução de porcionamento, transporte e distribuição de refeições.
Estrutura, ministra cursos e gerencia serviços de atendimento ao consumidor de indústrias
de alimentos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e implanta sistemas de qualidade. Participa de
programas de educação alimentar. Realiza a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas
de mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional. Avalia as dietas
de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista.

MERCADO DE TRABALHO
 Restaurantes industriais e comerciais (padaria, churrascaria, rotisserie, confeitarias,
entre outros);
 Hotéis;
 Creches;
 Escolas;
 Supermercados;
 Hospitais;
 Clínicas;
 Instituições de Longa Permanência (ILP);
 Unidades Básicas de Saúde;
 Indústria de alimentos.
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CAPÍTULO 4

4.1.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura Seriada

O currículo do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO EM
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA foi organizado dando atendimento ao que determinam as
legislações: Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB
nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de
13-7-2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº
8.268, de 18-6-2014, assim como as competências profissionais identificadas pelo Ceeteps,
com a participação da comunidade escolar e de representantes do mundo do trabalho.

A organização curricular do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA está de acordo com o Eixo Tecnológico “Ambiente
e Saúde” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente à
qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do ENSINO MÉDIO COM
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, estruturado
na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por:
 Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);
 Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral
(Base Nacional Comum Curricular) são direcionadas para:
 o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;
 a formação da sua identidade pessoal e social;
 sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades em que atuará;
 a incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural
pessoal;
 a fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias;
 o preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto
à sociedade.
CNPJ: 62823257/0001-09 338
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O currículo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi organizado visando
ao desenvolvimento de competências e de habilidades de cada componente curricular
(disciplina) em suas áreas de conhecimento.

Os conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão
priorizar o desenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como
valores e atitudes pertinentes à formação cidadã e profissional.

Para tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias de
organização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de
possibilitar aos educadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de
conhecimento, bem como das especificidades técnicas da Habilitação Profissional.

4.2.

Itinerário Formativo

O ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
E DIETÉTICA é composto por três séries anuais articuladas, com terminalidade
correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de
trabalho.

A 1ª SÉRIE não oferece terminalidade e será destinada à construção de um conjunto de
competências que subsidiarão o desenvolvimento de competências mais complexas,
previstas para as séries subsequentes.

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio
de ASSISTENTE DE PRODUTOS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o
aluno receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA que lhe dará o direito de exercer a profissão de
Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível
de Educação Superior.

CNPJ: 62823257/0001-09 338
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1ª SÉRIE

SEM CERTIFICAÇÃO
TÉCNICA

2ª SÉRIE

3ª SÉRIE

Qualificação
Profissional Técnica de
Nível Médio de
ASSISTENTE DE
PRODUTOS EM
SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO

ENSINO MÉDIO COM
HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM
NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA
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4.3. Matriz Curricular
a) Sem Espanhol
MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Eixo Tecnológico

AMBIENTE E SAÚDE

Habilitação
Profissional

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Diurno – Manhã/Tarde)

Plano de
Curso

338

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano
de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1336, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial de 18-11-2017 – Poder Executivo – Seção I – página 42.
Carga Horária em Horas-aula

Base Nacional Comum Curricular

Componentes Curriculares

2ª
SÉRIE

3ª
SÉRIE

Total

Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional

120

120

120

360

300

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional

80

80

80

240

200

Matemática

120

120

120

360

300

História

80

80

-

160

133

Geografia

80

80

-

160

133

Física

80

80

-

160

133

Química

80

80

-

160

133

Biologia

80

80

-

160

133

Educação Física

-

80

80

160

133
*

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol

-

-

*

*

Arte

-

-

80

80

67

Filosofia

-

-

40

40

33

Sociologia

-

-

40

40

33

720

800

560

2080

1733

Ética e Cidadania Organizacional

40

-

-

40

33

Total da Base Nacional Comum Curricular

Formação Técnica e Profissional

1ª
SÉRIE

Carga
Horária
em
Horas

Diagnóstico da Alimentação Humana

120

-

-

120

100

Boas Práticas em Unidades de Produção de Refeições

80

-

-

80

67

Administração e Segurança em Serviços de Alimentação

80

-

-

80

67

Técnica Dietética I e II

160

160

-

320

267

Estrutura e Rotina em Serviços de Alimentação

-

80

-

80

67

Educação Nutricional em Saúde Pública

-

80

-

80

67

Planejamento Alimentar

-

80

-

80

67

Aplicativos Informatizados

-

-

80

80

67

Tecnologia dos Alimentos e Rotulagem Nutricional

-

-

80

80

67
67

Gestão Profissional em Unidades de Alimentação

-

-

80

80

Gestão de Serviços Especiais de Alimentação e Nutrição

-

-

120

120

100

Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em
Nutrição e Dietética

-

-

120

120

100

-

-

80

80

67

Total da Formação Técnica e Profissional

480

400

560

1440

1200

TOTAL GERAL DO CURSO

1200

1200

1120

3520

2933

30

30

28

-

-

Aulas semanais
1ª
Série
2ª
Série

Boas Práticas em Unidades de Produção de Refeições; Diagnóstico da Alimentação Humana; Técnica
Dietética I.
Educação Nutricional em Saúde Pública; Estrutura e Rotina em Serviços de Alimentação; Planejamento
Alimentar; Técnica Dietética II.
Aplicativos Informatizados; Gestão de Serviços Especiais de Alimentação e Nutrição; Planejamento e
3ª
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Nutrição e Dietética (divisão de classes em
Série
turmas); Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar.
1ª Série
Sem certificação técnica
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE PRODUTOS EM
Certificados e Diploma
1ª + 2ª Séries
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
1ª + 2ª + 3ª Séries
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
* – Os conhecimentos da “Língua Estrangeira Moderna – Espanhol” serão desenvolvidos por meio de
.
Observações
Trabalho de Conclusão de Curso: 120 horas.
Horas-aula de 50 minutos (a carga horária não contempla o intervalo).
Componentes
curriculares da Formação
Técnica e Profissional
com aulas integralmente
práticas (100% da carga
horária prática – em
laboratório)

CNPJ: 62823257/0001-09 338
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b) Com Espanhol
MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Eixo Tecnológico

AMBIENTE E SAÚDE

Habilitação
Profissional

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Diurno – Manhã/Tarde)

Plano de
Curso

338

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1336, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial de 18-11-2017 – Poder Executivo – Seção I – página
42.
Carga Horária em Horas-aula

Base Nacional Comum Curricular

Componentes Curriculares

2ª
SÉRIE

3ª
SÉRIE

Total

Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional

120

120

120

360

300

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional

80

80

80

240

200

Matemática

120

120

120

360

300

História

80

80

-

160

133
133

Geografia

80

80

-

160

Física

80

80

-

160

133

Química

80

80

-

160

133

Biologia

80

80

-

160

133

Educação Física

-

80

80

160

133

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol

-

-

80

80

67

Arte

-

-

80

80

67

Filosofia

-

-

40

40

33

Sociologia

-

-

40

40

33
1800

Total da Base Nacional Comum Curricular

Formação Técnica e Profissional

1ª
SÉRIE

Carga
Horária
em
Horas

720

800

640

2160

Ética e Cidadania Organizacional

40

-

-

40

33

Diagnóstico da Alimentação Humana

120

-

-

120

100
67

Boas Práticas em Unidades de Produção de Refeições

80

-

-

80

Administração e Segurança em Serviços de Alimentação

80

-

-

80

67

Técnica Dietética I e II

160

160

-

320

267

Estrutura e Rotina em Serviços de Alimentação

-

80

-

80

67

Educação Nutricional em Saúde Pública

-

80

-

80

67

Planejamento Alimentar

-

80

-

80

67

Aplicativos Informatizados

-

-

80

80

67

Tecnologia dos Alimentos e Rotulagem Nutricional

-

-

80

80

67

Gestão Profissional em Unidades de Alimentação

-

-

80

80

67

Gestão de Serviços Especiais de Alimentação e Nutrição

-

-

120

120

100

Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar
Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em
Nutrição e Dietética

-

-

120

120

100

-

-

80

80

67

Total da Formação Técnica e Profissional

480

400

560

1440

1200

TOTAL GERAL DO CURSO

1200

1200

1200

3600

3000

30

30

30

-

-

Aulas semanais
1ª
Série
2ª
Série

Boas Práticas em Unidades de Produção de Refeições; Diagnóstico da Alimentação Humana; Técnica
Componentes
Dietética I.
curriculares da Formação
Técnica e Profissional
Educação Nutricional em Saúde Pública; Estrutura e Rotina em Serviços de Alimentação; Planejamento
com aulas integralmente
Alimentar; Técnica Dietética II.
práticas (100% da carga
Aplicativos Informatizados; Gestão de Serviços Especiais de Alimentação e Nutrição; Planejamento e
3ª
horária prática – em
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Nutrição e Dietética (divisão de classes em
Série
laboratório)
turmas); Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar.
1ª Série
Sem certificação técnica
1ª + 2ª
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE PRODUTOS EM SERVIÇOS
Certificados e Diploma
Séries
DE ALIMENTAÇÃO
1ª + 2ª + 3ª
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Séries
Trabalho de Conclusão de Curso: 120 horas.
Observações
Horas-aula de 50 minutos (a carga horária não contempla o intervalo).
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4.4. Formação Profissional
1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

I.1 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia,
clareza e precisão.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Competência
Habilidades
1. Analisar a língua portuguesa enquanto língua 1.1 Utilizar a linguagem como meio de interação
materna, geradora de significado e integradora da social nas situações comunicativas e de acordo com
organização do mundo e da própria identidade.
os seus múltiplos objetivos.
1.2 Identificar e selecionar estilos e formas de
expressar-se, na modalidade oral ou escrita,
adequados aos contextos sociocomunicativos.
1.3 Utilizar o discurso literário como instrumento de
interpretação e intervenção no imaginário coletivo.
1.4 Utilizar terminologia e vocabulário específicos a
cada situação.
1.5 Elaborar textos relacionados aos principais
gêneros discursivos que circulam nas esferas
acadêmicas e sociais.
Orientações
É necessário que sejam trabalhados variados gêneros orais e escritos, em suas diferentes tipologias, nas
modalidades aqui apontadas (oralidade, leitura, produção), entretanto é fundamental que se explorem
aqueles voltados à especificidade desta habilitação. Alguns deles estão elencados no item
Conhecimentos/Temas.
Conhecimentos / Temas
A Língua Portuguesa e suas relações identitárias
 Oralidade
 níveis de linguagem oral aplicados a situações formais e informais;
 elementos da oralidade:
o planejamento; intencionalidade do locutor; escuta; regras de comportamento
social.
 gêneros da oralidade:
o seminário, sarau literário, entrevista, exposição oral, relato oral de experiência,
entre outros.
 Leitura e Análise textual
 aspectos fundamentais:
o pistas do texto; conhecimento prévio; marcas linguísticas; operadores
argumentativos; seleção lexical; recursos gráficos;
 etapas da leitura:
CNPJ: 62823257/0001-09 338
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o decodificar; contextualizar; interpretar; apreender;
 gêneros textuais da leitura:
o romance, anúncio publicitário, poema, manual de procedimentos, manual de uso,
instruções de uso, entre outros.
As tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais
 sequência textual dialogal;
 sequência textual descritiva.
Os movimentos literários e seus contextos históricos e sociais
 o texto como representação do imaginário coletivo;
 a linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico.
Elaboração e apresentação de texto
 aspectos estruturais:
o contexto comunicativo, intencionalidade, circulação, escolha lexical, organização
do gênero, publicação, níveis de formalidade, papel social do produtor, noções das
normas da ABNT, entre outros.
 gêneros a serem produzidos:
o redação escolar, comunicação nas redes sociais, ficha técnica, relatório de aula
prática, entre outros.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 estrutura morfossintática e semântica do vocabulário técnico;
 significados dos termos técnicos.
Carga horária (horas-aula): 120

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.2 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO
PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica da
área.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Competência
Habilidades
1. Construir, através do estudo da língua inglesa, 1.1 Identificar as características da cultura do idioma
um conjunto de conhecimentos que possibilitem o como meio de ampliar as possibilidades de acesso a
acesso à diversidade linguística e cultural em informações, tecnologias e culturas.
contextos sociais e profissionais.
1.2 Identificar e utilizar terminologia e vocabulário
específicos do contexto comunicativo (contexto social
e contexto profissional).
1.3 Utilizar dicionários de línguas, especializados em
áreas de conhecimento e/ou profissionais.
Conhecimentos / Temas
A Língua Inglesa e suas relações identitárias
 Leitura e escrita
 identificação do objetivo que se tem com a leitura em questão;
 observação do título e do formato do texto (figuras, ilustrações, subtítulo, entre outros);
 promoção de tempestade de ideias;
 conhecimento prévio sobre o tema;
 reconhecimento da ideia que está sendo desenvolvida no texto;
 observação de palavras-chave e informações específicas;
 observação de imagens, números e símbolos universais;
 indicação de palavras semelhantes;
 identificação de frases-chave;
 indicação de abreviações e palavras escondidas;
 identificação do gênero textual;
 observação de expressões que indicam os exemplos apresentados;
 apresentação de introduções formais e informais para a elaboração de texto.
 Compreensão auditiva e oralidade
 conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o
que será ouvido;
 atenção às informações que se deseja extrair do texto;
 identificação de características da linguagem falada para o exercício “speaking”;
 observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem
formal/informal.
 Contextos situacionais
 apresentações formais e informais;
 recepção de pessoas em ambientes diversos; atendimento ao cliente;
 roteiro de atendimento padronizado;
 situações cotidianas.
 Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
CNPJ: 62823257/0001-09 338
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dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos.
Carga horária (horas-aula): 80

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.3 MATEMÁTICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Interpretar, na forma oral e escrita, símbolos, 1.1 Identificar e fazer uso de instrumentos
códigos, nomenclaturas, instrumentos de medição apropriados para efetuar medidas e cálculos.
e de cálculo para representar dados, fazer 1.2 Construir escalas, expressões matemáticas,
estimativas e elaborar hipóteses.
fórmulas, diagramas, tabelas, gráficos, entre outros.
1.3 Identificar erros ou imprecisões nos dados
obtidos na solução de uma dada situação-problema.
1.4 Selecionar e utilizar a representação simbólica
da matemática para a construção de conhecimentos
voltados a contextos diversos.
2. Avaliar o caráter ético do conhecimento
matemático e aplicá-lo em situações reais.

2.1 Utilizar ferramentas matemáticas para analisar
situações do entorno.
2.2 Aplicar o conhecimento matemático para
resolver situações-problema.
2.3 Selecionar o conhecimento matemático e aplicálo
em
áreas
distintas
considerando
a
responsabilidade social na divulgação de dados e
resultados.
Orientações
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados a Regra de Três, Porcentagem e
Conversão de Medidas, a fim de que esses saberes auxiliem na melhor compreensão dos componentes
curriculares técnicos.
Conhecimentos / Temas
Números e Álgebra
 Noções de Lógica;
 Conjuntos Numéricos;
 Variação de Grandeza
 Funções:
o Função afim;
o Função quadrática;
o Função modular.
Geometria e Medidas
 Geometria Plana.
Análise de Dados
 Estatística.
Carga horária (horas-aula): 120
CNPJ: 62823257/0001-09 338
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Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.4 HISTÓRIA
Função: Contextualização sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a influência das tecnologias nos processos sociais e de produção.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Estabelecer relações entre o patrimônio histórico 1.1 Identificar os processos sociais que orientam a
e cultural e as memórias e identidades locais, dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
regionais, nacionais e mundiais.
1.2 Situar os momentos históricos e atuar sobre os
processos de construção da memória social.
1.3 Caracterizar lugares de memória socialmente
instituídos.
1.4 Identificar aspectos das produções de cultura do
patrimônio cultural nacional e do estrangeiro.
2. Comparar criticamente a influência das
tecnologias atuais e/ou de outros tempos nos
processos sociais.

2.1 Identificar características das transformações
técnicas e tecnológicas.
2.2 Caracterizar
impactos das técnicas e
tecnologias nos processos de produção.
2.3 Caracterizar relações entre os diferentes tipos
de sociedade conforme seu desenvolvimento
científico e tecnológico.
2.4 Pesquisar registros das técnicas e tecnologias
nos processos sociais.
2.5 Identificar modificações impostas pelas novas
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
Orientações
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados à Influência da Cultura Alimentar e
Gastronômica no Brasil, a fim de que esses saberes auxiliem na melhor compreensão dos componentes
curriculares técnicos.
Conhecimentos / Temas
O patrimônio histórico e tecnológico como processo de pesquisa da memória nas organizações humanas
 O patrimônio tangível e intangível como registros documentais na formação da historicidade social;
 A diversidade patrimonial, étnico-cultural e artística nos processos históricos e seus fenômenos
sociais;
 Aspectos históricos da cultura que envolvam alimentação e gastronomia.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.5 GEOGRAFIA
Função: Contextualização sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar métodos quantitativos e qualitativos e relacioná-los a contextos sociais e produtivos.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos do desenvolvimento da 1.1 Identificar elementos e processos culturais que
sociedade e as relações da vida humana com o representam
mudanças
ou
registram
espaço geográfico.
continuidade/permanência na relação do homem
com o espaço.
1.2 Identificar os fatores que caracterizam a
ocupação dos espaços físicos com a condição
social e a qualidade de vida de seus ocupantes.
2. Desenvolver a capacidade leitora, atribuindo
sentido à leitura da paisagem.

2.1 Caracterizar a paisagem, verificando os sinais
de sua formação/transformação pela ação de
agentes sociais.
2.2 Identificar diferentes representações gráficas e
cartográficas dos espaços geográficos.
2.3
Construir
representações
simplificadas
utilizando escalas, legendas, tabelas, gráficos,
plantas, mapas e esquemas.

3. Correlacionar as mudanças ocorridas no espaço
com as novas tecnologias, organizações de
produção, interferências no ecossistema, entre
outras, ao impacto das transformações naturais,
sociais, econômicas, políticas e culturais.

3.1 Caracterizar os diversos objetos de estudo da
geografia e relacioná-los ao impacto de novas
tecnologias.
3.2 Caracterizar fatos e diferentes grupos sociais em
suas dimensões geográficas.
3.3 Utilizar as ferramentas de representação gráfica
e cartográfica para analisar e organizar os
elementos estruturantes da paisagem.
3.4 Expressar quantitativa e qualitativamente dados
relacionados
a
contextos
ambientais
e
socioeconômicos.
Conhecimentos / Temas

A dinâmica do espaço geográfico e seus desdobramentos sociais, políticos e culturais
 As características geográficas nos diferentes domínios naturais;
 O tratamento cartográfico de fatos, situações, fenômenos e lugares representativos.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.6 FÍSICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar as interações e transformações físicas na natureza dos processos de produção e nas
tecnologias.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações- 1.1 Identificar os símbolos e códigos da linguagem
problema das diferentes áreas utilizando o científica próprios da Física para a resolução de
conhecimento da Física.
situações-problema.
1.2 Interpretar os dados obtidos em experimentos
físicos e tecnológicos com diferentes formas de
representação.
1.3 Utilizar as leis da Física que expressam
mudanças
e/ou
registram
continuidades/permanências nos eventos físicos e
tecnológicos.
1.4 Registrar as interações e as transformações
físicas na natureza dos fenômenos e das
tecnologias.
Orientações
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados a Calorimetria, Estados físicos da
matéria e Peso x Volume, a fim de que esses saberes auxiliem na melhor compreensão dos componentes
curriculares técnicos.
Conhecimentos / Temas
Energia
 Tipologias;
 Geração e transformações;
 A energia no desenvolvimento social e tecnológico.
Movimento
 Princípios e leis;
 Classificação;
 A relação do movimento e a tecnologia do cotidiano;
 Terra, Universo e Vida.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.7 QUÍMICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar as interações e transformações químicas na natureza dos processos de produção e nas
tecnologias.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações- 1.1 Identificar os dados obtidos em experimentos
problema das diferentes áreas utilizando o químicos e tecnológicos com diferentes formas de
conhecimento da Química.
representação.
1.2 Utilizar formas e instrumentos de medidas para
estabelecer
comparações
quantitativas
e
qualitativas.
1.3 Identificar os fenômenos envolvendo as
interações e as transformações físico-químicas.
1.4 Elaborar sentenças ou esquemas para a
resolução de situações-problema.
Orientações
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados a Estados Físicos da Matéria e Peso x
Volume, a fim de que esses saberes auxiliem na melhor compreensão dos componentes curriculares
técnicos.
Conhecimentos / Temas
Introdução à Química Geral
 Propriedades e simbologia;
 Constituição e transformações.
Substâncias e misturas
 Constituição e organização;
 Comportamento químico:
 Acidez e basicidade;
 Sais e óxidos.
Comparações quantitativas e qualitativas em relação às grandezas químicas
 Misturas homogêneas e heterogêneas.
Sistemas em solução aquosa
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.8 BIOLOGIA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre as interações e transformações biológicas na natureza dos processos de produção e
nas tecnologias.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar as interações entre organismos e 1.1 Distinguir códigos e nomenclaturas científicas
ambientes
relacionando
conhecimentos em fenômenos e processos biológicos.
científicos, aspectos culturais e características 1.2 Interpretar imagens, esquemas, desenhos,
individuais.
tabelas e gráficos em processos biológicos e/ou
fenômenos.
1.3
Observar
fenômenos
biológicos
em
experimentos do meio.
1.4 Identificar as interações e as transformações
biológicas nos diferentes processos.
1.5 Distinguir aspectos relevantes do conhecimento
biológico do ser humano em relação ao meio
ambiente.
Orientações
O desenvolvimento deste componente auxiliará na melhor compreensão do componente curricular
técnico Diagnóstico da Alimentação Humana.
Conhecimentos / Temas
Saúde ambiental e humana
 Qualidade de vida e saúde.
Os seres vivos e suas interações
 Os seres vivos e o meio;
 Biomas;
 Fluxo de materiais e energia na natureza;
 Classificação dos organismos.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.9 ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL
Função: Execução de procedimentos éticos no ambiente de trabalho
Classificação: Execução
Atribuições e Responsabilidades
Atuar de acordo com princípios éticos nas relações de trabalho.
Atribuições Empreendedoras
Procurar pessoas para trabalhar em equipe.
Demonstrar comprometimento com equipe e trabalho.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos.
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Interpretar as ações comportamentais 1.1 Identificar os princípios de liberdade e
orientadas para a realização do bem comum.
responsabilidade nas ações comportamentais
cotidianas.
1.2 Comparar as diferenças entre valores éticos e
valores morais exercidos na comunidade local.
1.3 Adequar princípios e valores sociais a práticas
trabalhistas.
2. Analisar as ações comportamentais no contexto
das relações trabalhistas e de consumo.

2.1 Detectar aspectos estruturais e princípios
norteadores do Código de Defesa do Consumidor.
2.2 Identificar os fundamentos dos códigos de ética
e normas de conduta.

3. Contextualizar a aplicação das ações éticas aos 3.1 Identificar as implicações da legislação
campos do direito constitucional e legislação ambiental no desenvolvimento do bem estar comum
ambiental.
e na sustentabilidade.
Bases Tecnológicas
Noções gerais sobre as concepções clássicas da Ética
Ética, moral – reflexão sobre os limites e responsabilidades nas condutas sociais
Cidadania, trabalho e condições do cotidiano, a partir de estudos de caso
As relações sociais no contexto do trabalho e o desenvolvimento de uma ética regulatória
Códigos de ética nas relações profissionais
 Empresas de alimentação – ABRASEL.
Consumo consciente sob a ótica do consumidor e do fornecedor
Códigos de ética e normas de conduta – princípios éticos
Direito Constitucional na formação da cidadania
Princípios da ética e suas relações com a formação do Direito Constitucional
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Aspectos gerais da aplicabilidade da legislação ambiental no desenvolvimento socioeconômico e
ambiental
Responsabilidade social como parte do desenvolvimento da cidadania
Mobilidade, acessibilidade, inclusão social e econômica

Teórica

40

Carga horária (horas-aula)
Prática em
00
Laboratório

Total

40 Horas-aula

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.10 DIAGNÓSTICO DA ALIMENTAÇÃO HUMANA
Função: Educação para a Saúde
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar as necessidades nutricionais de populações sadias.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Incentivar a criatividade.
Tratar com cordialidade.
Competências
Habilidades
1. Analisar as práticas alimentares do indivíduo e 1.1 Nomear os órgãos e glândulas que fazem parte
da comunidade em relação à condição do sistema digestório.
nutricional.
1.2 Identificar a fisiologia da digestão.
1.3 Classificar os nutrientes de acordo com a função.
1.4 Identificar os alimentos nos grupos conforme o
Guia Alimentar Brasileiro.
2. Correlacionar alimentação equilibrada à
manutenção da saúde, ao bem-estar e à
disposição para o trabalho.

2.1 Identificar os alimentos que compõem uma
alimentação
equilibrada,
considerando
a
biodisponibilidade dos nutrientes.
2.2 Identificar as consequências da alimentação
inadequada e observar os erros alimentares de
cardápios.
2.3 Distinguir os alimentos que devem compor a
alimentação diária do homem, utilizando os guias
alimentares vigentes.
2.4 Identificar os distúrbios nutricionais e os seus
efeitos no organismo humano.
2.5 Assinalar os benefícios dos alimentos prebióticos
e probióticos.

3. Analisar os princípios que devem nortear a 3.1 Identificar condutas para prevenção de distúrbios
alimentação humana, tendo como base a ciência alimentares.
da Nutrição e as disponibilidades locais de
alimentos.
Bases Tecnológicas
Digestão dos alimentos
 Anatomia e fisiologia do sistema digestório.
Conceitos gerais em Nutrição e Dietética
 Alimento;
 Nutriente;
 Dietética;
 Alimentação;
 Nutrição;
 Metabolismo.
Classificação dos nutrientes segundo suas funções
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Classificação dos grupos de alimentos
Guias Alimentares Brasileiros e Internacionais
 Histórico e Pirâmide dos alimentos.
Definição, estrutura e propriedades químicas, funções, classificação, biodisponibilidade, fontes
alimentares, recomendações, doenças causadas por carência e excesso de nutrientes
 Macronutrientes;
 Micronutrientes:
 vitaminas lipossolúveis;
 vitaminas hidrossolúveis;
 minerais.
Alimentos probióticos e prebióticos

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
120
Laboratório

Total

120 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.11 BOAS PRÁTICAS EM UNIDADES DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES
Função: Prevenção de doenças de origem alimentar em unidades de alimentação
Classificação: Controle
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar as Boas Práticas de manipulação e fabricação de alimentos de acordo com a legislação sanitária
vigente.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Avaliar os procedimentos higiênicos sanitários 1.1 Identificar a legislação sanitária para unidades de
em unidades de alimentação e formular ações alimentação.
corretivas.
1.2 Indicar a legislação vigente para o município de
atuação.
1.3 Indicar as medidas de saneamento para
abastecimento de água, destino dos resíduos, lixo,
controle de insetos e roedores em unidades de
alimentação.
2. Selecionar os métodos de prevenção de
doenças de origem alimentar em unidades de
alimentação.

2.1 Executar técnicas de higienização das mãos,
alimentos, equipamentos, utensílios e ambiente, bem
como indicar os produtos e diluição adequada.
2.2 Indicar produtos e diluição adequada para a
higienização das mãos, alimentos, equipamentos,
utensílios e ambiente.
2.3 Classificar os tipos de micro-organismos e suas
fontes de contaminação.
2.4 Identificar os micro-organismos e suas vias de
transmissão.
2.5 Listar as principais Doenças Transmissíveis por
Alimentos – DTA’s.
2.6 Elencar as Doenças Transmissíveis por Alimentos
– DTA’s e seus respectivos agentes de contaminação
e métodos preventivos.
2.7 Identificar as características dos principais microorganismos patogênicos causadores de toxinfecções
e toxinoses alimentares mais comuns.

3. Correlacionar segurança alimentar e técnicas
de controle de qualidade.

3.1 Mensurar as temperaturas nas diversas etapas da
cadeia produtiva.
3.2 Executar técnicas para coleta de amostras de
alimentos.
3.3 Identificar perigos e pontos críticos de controle, e
efetuar ações corretivas para sua redução, eliminação
ou controle.

4.
Realizar
superfícies.

4.1 Executar o esfregaço e o plaqueamento para
análises microbiológicas de superfícies.

controle

microbiológico

de
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5. Interpretar o Manual de Boas Práticas e os 5.1 Elaborar e adequar o Manual de Boas Práticas e
Procedimentos Operacionais Padronizados os POP's.
(POP's) de uma unidade de alimentação.
5.2 Orientar o emprego do manual de Boas Práticas.
Bases Tecnológicas
Conceitos básicos de higiene, limpeza e desinfecção
Microbiologia aplicada à alimentação e nutrição
 Tipos de micro-organismos;
 Fontes alimentares de contaminação;
 Micro-organismos patogênicos.
Fatores que interferem no metabolismo dos micro-organismos
Saneamento
 Abastecimento de água, limpeza da caixa d’ água, destino dos resíduos, controle de insetos e
roedores.
Legislação de controle sanitário para alimentos
 Órgãos reguladores e legislação.
Definição, objetivos e legislação de biossegurança
Doenças de origem alimentar - DTA’s e intoxicações naturais
 Vias de transmissão dos micro-organismos através do alimento;
 Agentes de DTA’s:
 fonte, contaminação, alimentos, quadro clínico, características.
 Toxinose, infecção, toxinfecção, intoxicação química.
Métodos preventivos de DTA’s segundo normas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde
 Temperatura: refrigeração, manipulação, cocção e distribuição;
 Tempo: armazenamento, manipulação no pré-preparo e preparo, distribuição;
 Técnicas corretas para higiene pessoal, ambiental, equipamentos e utensílios;
 Técnicas de manuseio e de higienização de termômetros;
 Técnicas de coleta de amostras.
Elaboração do Manual de Boas Práticas em Unidades de Alimentação
 Controle de matéria-prima;
 Normas e critérios para recebimento e armazenamento de produtos, pré-preparo, preparo e
distribuição;
 Aferição e registro de temperaturas;
 Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s).
Técnicas de controle da higienização
 Luminescência;
 Contagem de partículas;
 Técnicas de esfregaço e cultivo:
 swab de superfícies, coleta de amostras e análise por plaqueamento.

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório

Total

80 Horas-aula
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Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.12 ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Função: Gestão em Saúde
Classificação: Controle
Atribuições e Responsabilidades
Cumprir as normas ergonômicas e de segurança do trabalho.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos.
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Competências
Habilidades
1. Desenvolver técnicas de administração e de 1.1 Estabelecer rotinas e protocolos de trabalho,
gerenciamento.
utilizando os fundamentos da administração e os
sistemas de qualidade total.
1.2 Colher dados para análises posteriores.
1.3 Identificar instrumentos administrativos para a
gestão das Unidades de Alimentação e Nutrição
(UAN’s).
2. Avaliar condições e atos inseguros no
ambiente, nas instalações e nos equipamentos
das UAN’s e cozinhas domésticas.

2.1 Colaborar com a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) e participar dela, desenvolvendo
treinamentos com a equipe.
2.2 Identificar legislação, normas de segurança e
elementos básicos de prevenção de acidentes e de
proteção à saúde no trabalho pertinentes aos serviços
de alimentação e de nutrição.
2.3 Aplicar princípios ergonômicos durante a
realização do trabalho conforme a legislação, a fim de
prevenir doenças profissionais e acidentes.
2.4 Verificar as condições de saúde dos
colaboradores da Unidade de Alimentação e Nutrição
(UAN) e encaminhar procedimentos médicos de
emergência sempre que necessário.
2.5 Orientar e acompanhar a utilização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s).
2.6 Empregar o sistema de códigos utilizados na área
da Saúde e Segurança do Trabalho.
2.7 Operar equipamentos específicos do trabalho de
acordo com os princípios de segurança.
Bases Tecnológicas

Evolução das teorias administrativas
 Princípios Tayloristas à Qualidade Total.
Funções da Administração
 Planejar e organizar.
UAN’s
 Definição;
 Objetivos;
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Finalidades.

Instrumentos administrativos usados na UAN
 Organograma básico;
 Fluxograma.
Sistemas de Qualidade Total para Serviço de Alimentação
 Pirâmide da qualidade;
 5S;
 Família ISO;
 Outros sistemas específicos da área.
Análise de fluxos em cozinhas domésticas com identificação de pontos críticos
Saúde e Segurança no Trabalho (SST)
 Princípios gerais;
 Normas regulamentadoras;
 Fatores de risco.
Códigos e símbolos específicos de Sistemas de Segurança do Trabalho (SST)
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
 Regulação e atividades.
Causas dos acidentes de trabalho em UAN’s
Ergonomia no trabalho
Formas de prevenção de acidentes do trabalho
EPI




Tipo;
Uso;
Legislação.

Rotinas de exames clínicos e laboratoriais para controle de saúde do pessoal operacional da UAN
Primeiros socorros

Teórica

80

Carga horária (horas-aula)
Prática em
00
Laboratório

Total

80 Horas-aula

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.13 TÉCNICA DIETÉTICA I
Função: Biossegurança nas ações de Saúde
Classificação: Execução
Atribuições e Responsabilidades
Acompanhar procedimentos culinários durante as preparações.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Sistematizar o processo de produção de 1.1 Identificar técnicas de pesos e medidas de
preparações utilizando os grupos de alimentos diferentes alimentos.
(hortaliças, frutas, cereais, leguminosas, 1.2 Registrar em ficha técnica própria os dados de
condimentos, leite e derivados) e garantir a preparações para uma Unidade de Alimentação.
qualidade.
1.3 Calcular a quantidade de alimentos a serem
utilizados mediante o uso de indicadores.
1.4 Utilizar os preceitos da legislação sanitária em
relação à higienização e armazenamento de
alimentos.
2. Correlacionar técnicas de pré-preparo,
métodos de cocção e montagem das
preparações ao produto final, visando à
manutenção da sanidade, qualidade nutricional e
educação alimentar.

2.1 Classificar os gêneros alimentícios quanto aos
grupos (hortaliças, frutas, cereais, leguminosas, leite
e derivados), qualidade e características sensoriais.
2.2 Identificar os termos técnicos culinários mais
utilizados na Gastronomia.
2.3 Identificar técnicas de pré-preparo dos alimentos
de acordo com a Técnica Dietética e a legislação
vigente, a fim de preservar nutrientes.
2.4 Observar as transformações físicas e químicas
sofridas pelos alimentos durante o processo de
cocção.
Bases Tecnológicas

Definição e objetivos da Técnica Dietética
Preceitos básicos de higiene pessoal, alimentar, de utensílios e ambiental
Pesos e medidas
 Conceitos e técnicas.
Conceito e emprego dos índices para alimentos perecíveis e não perecíveis
 Índice de Parte Comestível (IPC);
 Índice de Cocção (ICC);
 Quantidade Adquirida (QA);
 Per capita e porção.
Modelo de Ficha Técnica
 Nome da preparação, ingredientes, modo de preparo, medidas caseiras, peso bruto, peso líquido,
fator de correção, cálculo nutricional, equipamentos e utensílios necessários, porção, rendimento.
Termos técnicos culinários para cortes e preparações
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Conceitos básicos sobre métodos de cocção e suas interferências nas características dos alimentos
Estudo das hortaliças e frutas:
 Definição e estrutura;
 Classificação comercial;
 Safra;
 Características sensoriais;
 Técnicas de seleção;
 Técnica e controle de armazenamento e pré-preparo;
 Preparo e distribuição.
Estudo dos Cereais
 Definição e estrutura;
 Classificação comercial;
 Características sensoriais;
 Técnicas de seleção;
 Técnica e controle de armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
Estudo das Leguminosas
 Definição e estrutura;
 Classificação comercial;
 Características sensoriais;
 Técnicas de seleção;
 Técnica e controle de armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
Estudo dos Condimentos
 Definição e estrutura;
 Classificação comercial;
 Características sensoriais;
 Técnicas de seleção;
 Técnica e controle de armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
Estudo de Leites e Derivados
 Definição;
 Classificação comercial;
 Características sensoriais;
 Técnicas de seleção;
 Técnica e controle de armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
160
Laboratório

Total

160 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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2ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE
PRODUTOS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

II.1 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia,
clareza e precisão.
Valores e Atitudes
Estimular a organização.
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competência
Habilidades
1. Analisar os recursos linguísticos da produção 1.1 Utilizar metodologias e critérios adequados para a
textual oral e escrita, relacionando textos e análise de estilos, gêneros e recursos expressivos.
contextos midiáticos mediante a função, 1.2 Aplicar estratégias de leitura e interpretação na
organização e estrutura, bem como as condições compreensão de textos e expressões linguísticas,
de produção e recepção.
considerando os contextos socioculturais.
1.3 Empregar as formas mais adequadas para relatar,
descrever, argumentar e fundamentar contextos
diversos.
1.4 Utilizar as tecnologias como conhecimento
sistemático de sentido prático.
1.5 Utilizar
instrumentos textuais diversificados
(literário,
artístico,
científico,
acadêmico
e
profissional), escritos e orais, considerando contextos
sociais e tempos distintos, do patrimônio cultural
nacional e estrangeiro, nas diversas situações
comunicativas.
Orientações
É necessário que sejam dadas ênfases relacionadas à ortografia, à interpretação textual e às técnicas
redacionais.
Conhecimentos
Adequação do discurso na organização de tipologias textuais
 Oralidade
 níveis de linguagem oral aplicados à habilitação profissional;
 elementos da oralidade;
 gêneros a serem produzidos:
o debate, palestra, mesa-redonda, depoimento, entrevista, entre outros.
 Leitura e análise textual
 aspectos fundamentais;
 etapas da leitura;
 gêneros textuais:
o manual de normas e procedimentos, organograma, regulamento, manual técnico,
notícia, reportagem, entre outros.
 Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais
 sequência textual narrativa;
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 sequência textual injuntiva ou instrucional/prescritiva;
 sequência textual explicativa ou expositiva.
Movimentos literários e seus contextos históricos e sociais
 o texto como representação do imaginário coletivo;
 a linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico.
Elaboração e apresentação de texto
 processos de produção:
o contextualização, elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, planificação
e textualização;
 revisão e reescrita:
o coerência, coesão, correção gramatical (aspectos voltados à concordância,
regência, colocação pronominal, entre outros), regras da ABNT;
 gêneros a serem produzidos:
o resumo esquemático, relatório, cronograma, folder, ofício, agenda, redação
escolar, fichamento, entre outros.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 dicionários, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processos de formação
de palavras:
o prefixação, sufixação, composição propriamente dita, composição sintagmática,
neologismos, empréstimos de outras línguas e áreas); significados dos termos
técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações, acrônimos, dicionários
bilíngues.
Carga horária (horas-aula): 120

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.2 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO
PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica da
área.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Estabelecer relações entre o patrimônio 1.1 Pesquisar as diversas manifestações culturais
linguístico e cultural de língua inglesa e o idioma dos povos falantes de língua inglesa.
materno.
1.2 Distinguir os sistemas principais de signos
linguísticos e culturais do idioma estrangeiro.
1.3 Identificar empréstimos linguísticos e pesquisar os
estrangeirismos como um movimento de relação de
poder na sobreposição de culturas.
2. Analisar os recursos expressivos e a
organização discursiva da linguagem verbal
escrita.

2.1 Identificar os elementos estruturadores presentes
em uma tipologia textual e o registro linguístico mais
apropriado ao contexto.
2.2 Distinguir os efeitos de sentido produzidos pelo
uso dos marcadores discursivos em textos orais e
escritos.
2.3 Identificar formas de organização discursiva de
um determinado gênero, levando em consideração as
variantes de registro.
Orientações
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados ao atendimento ao público.
Conhecimentos
Leitura e escrita
 Estratégias de leitura e escrita desenvolvidas na série anterior;
 Observação da função dos sinais de pontuação para identificar informações adicionais ao texto;
 Identificação de ideias de causa e efeito observando-se os marcadores discursivos;
 Reconhecimento de significados, a partir do contexto, de cognatos, de sinônimos, entre outros
indicadores;
 Identificação da oração principal e da ideia central do parágrafo;
 Observação da estrutura frasal e da necessidade de organizar os conhecimentos gramaticais a
partir dos contextos apresentados;
 Introdução de estruturas de relatório.
Compreensão auditiva e oralidade
 Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que
será ouvido;
 Atenção às informações que se deseja extrair do texto;
 Identificação de características da linguagem falada para o exercício “speaking”;
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Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem
formal/informal;
Observação da entonação e da pontuação na oralidade (stress).

Contextos situacionais
 Apresentações formais e informais com o uso de expressões mais usuais de cumprimento ao
telefone, no local de trabalho, pessoalmente, entre outros, em ambientes internos e externos;
 Informações e situações cotidianas (fila de banco, restaurantes, entre outros espaços públicos)
com a utilização das expressões mais usuais;
 Organização de reuniões, passeios, entre outros.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos;
 Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processo de formação de
palavras) empréstimos de outras línguas e área.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.3 MATEMÁTICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a relevância da linguagem matemática nos diversos contextos e processos de produção.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1.
Analisar
regularidades em
situações 1.1 Utilizar o raciocínio dedutivo e indutivo.
semelhantes para estabelecer regras e 1.2 Identificar informações relativas à situaçãopropriedades.
problema.
1.3 Selecionar, comparar e fazer relações para
apresentar argumentos convincentes.
2. Analisar identidades ou invariantes que impõem
condições para resolução de situações-problema.

2.1 Identificar as relações e identidades entre
diferentes formas de representação de um dado
objeto.
2.2 Articular dados a fim de identificar
transformações entre grandezas ou figuras para
relacionar variáveis e dados, fazer quantificações,
previsões e identificar desvios.
2.3 Identificar a conservação em toda igualdade,
congruência ou equivalência para calcular, resolver
ou provar novos fatos.

3. Interpretar textos e informações da Ciência e da
Tecnologia relacionados à Matemática e
veiculados em diferentes meios.

3.1 Utilizar textos pertinentes a diferentes
instrumentos de informação e formas de expressão.
3.2 Selecionar as formas apropriadas para
representar um dado ou conjunto de dados e
informações.
3.3 Identificar a linguagem matemática em
diferentes tipologias textuais.
Conhecimentos

Números e Álgebra
 Variação de Grandeza:
 Sequência, Progressão Aritmética e Geométrica;
 Funções:
o Função exponencial;
o Função logarítmica.
 Matemática financeira.
 Sistemas Lineares (até três equações);
 Matriz (de acordo com a necessidade do curso).
Geometria e Medidas
 Geometria espacial.
Análise de dados
 Contagem e probabilidade.
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Carga horária (horas-aula): 120
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.4 HISTÓRIA
Função: Contextualização sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre os elementos culturais que constituem as identidades e suas influências nos processos
técnicos e tecnológicos.
Valores e Atitudes
Estimular o senso de pertencimento.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos identitários e seus elementos 1.1 Caracterizar os principais elementos culturais
culturais em sociedades diferentes.
que constituem as sociedades.
1.2 Identificar processos de aculturação.
1.3 Identificar alguns fatores sociais, políticos,
econômicos e geográficos que interferem ou
influenciam nas relações humanas.
1.4
Identificar
aspectos
relevantes
do
desenvolvimento científico e tecnológico em
sociedades diferentes.
2. Identificar características da função das
instituições sociais, políticas e econômicas.

2.1 Distinguir aspectos da ação e evolução das
instituições sociais, políticas e econômicas.
2.2 Caracterizar a atuação dos movimentos sociais
que influenciam mudanças ou rupturas em
processos pela disputa de poder.
2.3 Caracterizar o papel da Justiça como instituição
na organização das sociedades.

3. Analisar fatos presentes e suas relações com o
passado, assumindo postura crítica.

3.1 Caracterizar objetos de estudo da história
relacionados a novas tecnologias.
3.2 Identificar fatos e diferentes grupos sociais em
suas dimensões históricas.
3.3 Construir escalas, legendas, tabelas, gráficos,
mapas e linhas do tempo.
3.4 Elaborar textos sobre os processos históricos,
conforme o discurso historiográfico.
Orientações

É necessário que sejam abordados conhecimentos relacionados à cultura dos povos em períodos de
colonização.
Conhecimentos
Papel identitário na formação cultural de sociedades
 Processos de formação de identidades e elementos culturais que as constituem;
 Itinerário histórico das relações de poder e organização de processos identitários no espaço
socioeconômico, cultural e político.
Instituições sociais, políticas e econômicas e suas relações com o passado histórico
 Formas de participação política para a conquista e preservação do direito;
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Interpretação crítica da organização de instituições políticas e econômicas em sociedades
contemporâneas.
Carga horária (horas-aula): 80

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.5 GEOGRAFIA
Função: Contextualização sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre os diferentes processos de produção e suas implicações nos contextos técnicos,
tecnológicos e produtivos.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Estimular o senso de pertencimento.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Competências
Habilidades
1. Analisar transformações dos espaços 1.1 Identificar a presença ou ausência do poder
geográficos em suas relações socioeconômicas e econômico e político na formação e transformação
culturais de poder.
dos espaços.
1.2 Caracterizar as ações das organizações
políticas e socioeconômicas segundo fluxos
populacionais e enfrentamento de problemas de
ordem econômico-sociais.
1.3 Distinguir processos de produção ou circulação
de riquezas e suas implicações socioespaciais.
2. Analisar elementos que constituem identidades,
considerando o papel do indivíduo nos processos
histórico-geográficos.

2.1 Coletar dados e informações que auxiliem na
percepção de que indivíduos podem atuar ora como
sujeitos, ora como produtos de processos espaciais.
2.2 Identificar fontes documentais acerca de
aspectos da cultura.

3. Analisar fatores que explicam o impacto das
novas tecnologias no processo de territorialização
e produção.

3.1 Caracterizar formas de uso e apropriação dos
espaços rural e urbano na organização do trabalho
e /ou da vida social.
3.2 Pesquisar informações sobre as transformações
técnicas e tecnológicas.
3.3 Identificar o impacto de transformações técnicas
e tecnológicas em processos de produção espacial
e na vida social.
Orientações

É importante que sejam abordados conhecimentos relacionados aos hábitos alimentares regionais e
internacionais e conhecimentos voltados à sustentabilidade.
Conhecimentos
Processos tecnológicos e transformações geográficas e identitárias à luz de questões econômicas e
geopolíticas
 Fronteiras sociais, políticas e econômicas sob a ótica de organizações geográficas;
 Influência de elementos geográficos no desenvolvimento técnico e tecnológico na sociedade do
trabalho;
 Panorama mundial contemporâneo e papel exercido pelas organizações sociopolíticas nos
processos de produção.
Carga horária (horas-aula): 80
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Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.6 FÍSICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a importância dos novos materiais e processos utilizados para o desenvolvimento
tecnológico.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Avaliar situações-problema resultantes da 1.1 Considerar as informações relevantes
análise de experimentos, fenômenos, sistemas envolvendo diferentes dados de natureza científica.
naturais e/ou tecnológicos.
1.2 Empregar critérios e aplicar procedimentos
próprios da análise e interpretação.
1.3 Interpretar modelos físicos microscópicos e
macroscópicos na análise de situações-problema.
2. Analisar a Física e suas tecnologias como
partes integrantes da cultura contemporânea.

2.1 Apontar formas pelas quais a Física e a
tecnologia influenciam na interpretação da
realidade.
2.2 Identificar a importância dos novos materiais e
processos utilizados para o desenvolvimento
tecnológico.
2.3 Questionar e debater os impactos das novas
tecnologias na vida contemporânea, analisando as
implicações da relação entre Ciência e Ética.
Conhecimentos

Som, imagem e comunicação
 Princípios e leis;
 Uso e tecnologias no cotidiano.
Eletricidade
 Princípios e leis;
 Grandezas elétricas e suas propriedades;
 Energias renováveis e não renováveis.
Teorias modernas
 Tecnologia automatizada.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.7 QUÍMICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a importância da Química e suas tecnologias nos processos produtivos da cultura
contemporânea.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Competências
Habilidades
1. Avaliar métodos e procedimentos próprios da 1.1 Identificar propriedades químicas de produtos,
Química e aplicá-los em diferentes contextos.
sistemas ou procedimentos tecnológicos e relacionálos às finalidades a que se destinam.
1.2 Selecionar métodos ou procedimentos da
Química através de modelos que contribuam para
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem
social, econômica ou ambiental.
2. Analisar a Química e suas tecnologias como
partes integrantes da cultura contemporânea.

2.1 Identificar características através das quais a
Química e a tecnologia influenciam na interpretação
da realidade.
2.2 Pesquisar os novos materiais e processos
utilizados para o desenvolvimento tecnológico à luz
do conhecimento químico.
2.3 Questionar e debater os impactos das tecnologias
na vida contemporânea, analisando as implicações
da relação entre Ciência e ética.
2.4 Identificar aspectos relevantes do conhecimento
químico e suas tecnologias na interação individual e
coletiva do ser humano com o ambiente.
Conhecimentos

Sistemas em solução aquosa
Termodinâmica de sistemas gasosos
Termoquímica e espontaneidade de reações químicas
Propriedades coligativas
Compostos orgânicos
 Grupos funcionais;
 Isomeria.
Química: tecnologias, sociedade e meio ambiente
 Combustíveis fósseis e seus impactos;
 Fontes alternativas;
 Polímeros e resinas sintéticas.
Carga horária (horas-aula): 80
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Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.8 BIOLOGIA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre os aspectos significativos do conhecimento biológico e suas tecnologias nas relações
humanas com o meio ambiente.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Competências
Habilidades
1. Analisar os fenômenos e conceitos biológicos 1.1 Identificar através de observações obtidas em
em uma situação-problema.
experimentos
como
determinadas
variáveis
interferem.
1.2 Distinguir regularidades em fenômenos e
processos para construir generalizações.
1.3 Utilizar dados para a construção de argumentos e
fundamentação teórica.
2. Analisar a aplicabilidade da ética na área da
Biotecnologia.

2.1 Apontar e caracterizar os novos materiais e
processos utilizados no desenvolvimento tecnológico
da área.
2.2 Selecionar critérios éticos direcionados à
Biotecnologia considerando as estruturas e
processos neles envolvidos.
Conhecimentos

Sistemas Funcionais
 Sistemas fisiológicos;
 Sistemas reprodutivos.
Identidade dos seres vivos
 Organização celular;
 Funções vitais;
 Código genético.
Biotecnologia: manipulação e bioética
 Processos de hereditariedade;
 Engenharia genética:
 Tecnologias de manipulação de DNA;
 Intervenção humana na genética de espécies.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.9 EDUCAÇÃO FÍSICA
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar técnicas e prática da atividade física para adoção e valorização da cultura corporal.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Analisar práticas corporais e alterações 1.1 Executar movimentos próprios da atividade
orgânicas durante as atividades.
física.
1.2 Identificar aspectos fundamentais para a
execução das práticas sistematizadas.
1.3 Registrar alterações fisiológicas durante a
prática de exercícios.
1.4 Identificar os mecanismos fisiológicos ocorridos
durante as atividades físicas.
1.5 Realizar práticas corporais.
2. Analisar as diferentes manifestações da cultura
corporal e suas linguagens como meio de
interação social.

2.1 Ampliar as capacidades motoras.
2.2 Identificar determinados gestos nas atividades
esportivas.
2.3 Identificar atividades corporais de culturas
distintas.
2.4 Pesquisar os elementos da cultura corporal.

3. Analisar aspectos do desenvolvimento
individual e coletivo na convivência e nas práticas
corporais.

3.1 Aplicar os procedimentos voltados à prática de
atividades físicas de forma segura.
3.2 Participar do desenvolvimento de tarefas
coletivas, contribuindo de maneira solidária e
inclusiva.
3.3 Participar de práticas corporais coletivas
respeitando os princípios convencionados.

4. Adotar postura democrática nas atividades
corporais coletivas.

4.1 Participar de atividades coletivas, exercendo
diferentes papéis, considerando as potencialidades
e as diferenças individuais.
4.2 Demonstrar atitudes de respeito e cooperação
para solucionar conflitos no contexto das práticas
corporais.
4.3 Discutir e adaptar regras, utilizando critérios
éticos para a escolha, organização e funcionamento
de equipes.
Orientações
Há um Rol de Práticas Corporais que se manifestam em diferentes elementos da cultura corporal do
movimento. O educador deve optar por aquelas que mais condizem com o trabalho que precisa ser
desenvolvido, considerando as condições locais da Unidade de Ensino e os recursos dos quais dispõe.
É importante que, ao longo do curso, o professor trabalhe com todos os elementos da cultura corporal
em duas ou mais modalidades diversificadas.
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Devem ser trabalhados conhecimentos relacionados à composição corporal, ao consumo energético em
atividades aeróbicas e anaeróbicas e importância da aquisição de qualidade de vida.
Conhecimentos
Corpo em movimento: percepção
 Repertório de movimentos nas práticas corporais;
 Alterações fisiológicas do corpo em movimento.
Cultura corporal, corpo plural e identidade
 Pluralidade das práticas corporais;
 Diversos contextos de práticas corporais;
 Funções sociais das atividades;
 Papel das vivências e experiências;
 Atividades corporais como apreciação estética;
 Linguagem corporal.
Práticas corporais e convivência: princípios e valores, relações éticas e democráticas
 Cultura da paz;
 Inclusão;
 Solidariedade;
 Segurança;
 Respeito a si e ao outro;
 Construção de regra;
 Cooperação e os diferentes papéis em equipe;
 Resolução de conflitos.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.10 TÉCNICA DIETÉTICA II
Função: Biossegurança nas ações de Saúde
Classificação: Execução
Atribuições e Responsabilidades
Avaliar qualidade e características sensoriais de alimentos e acompanhar procedimentos culinários de
preparações.
Valores e Atitudes
Incentivar a criatividade.
Estimular a organização.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Competências
Habilidades
1. Sistematizar o processo de produção de 1.1 Calcular a quantidade de alimentos a serem
preparações para garantir a qualidade de utilizadas mediante o uso de Indicadores.
alimentos.
1.2 Utilizar os preceitos da legislação sanitária em
relação à higienização e armazenamento de
alimentos.
2. Identificar técnicas de pré-preparo, métodos de
cocção e montagem das preparações para a
elaboração final do produto.

2.1 Classificar os gêneros alimentícios quanto aos
grupos (ovos, gorduras, carnes, açúcares, infusos e
bebidas, massas, caldos e molhos, sopas), qualidade
e características sensoriais.
2.2 Selecionar as técnicas de pré-preparo dos
alimentos de acordo com a Técnica Dietética e a
Legislação vigente.
2.3 Verificar, após os processos e técnicas de preparo
alimentar, se estão mantidas a manutenção da
sanidade e qualidade nutricional.
Bases Tecnológicas

Estudo dos Grupos Alimentares
 Ovos
 definição e estrutura;
 classificação comercial;
 características sensoriais;
 técnicas de seleção;
 técnicas e controles no armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
 Gorduras
 definição e estrutura;
 classificação comercial;
 características sensoriais;
 técnicas de seleção;
 técnicas e controles no armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
 indicadores da qualidade do óleo.
 Carnes
 definição e estrutura;
 classificação comercial;
 características sensoriais;
 técnicas de seleção;
 técnicas e controles no armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
 tipos:
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o
o
o
o
o
o




bovina;
suína;
aves;
pescados;
exóticas;
embutidos.

Açúcares:
 definição e estrutura;
 classificação comercial;
 características sensoriais;
 técnicas de seleção;
 técnicas e controles no armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição.
Infusos e Bebidas:
 tipos e utilização.

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
160
Laboratório

Total

160 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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II.11 ESTRUTURA E ROTINA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Função: Gestão dos processos nas Unidades Produtoras de Refeições
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Planejar, organizar e supervisionar serviços de alimentação e nutrição.
Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando o vocabulário técnico da área profissional.
Treinar e capacitar manipuladores de alimentos sobre boas práticas de manipulação e procedimentos
operacionais.
Atribuições Empreendedoras
Delegar tarefas de acordo com as capacidades das equipes.
Reconhecer necessidade de intervenção na execução dos processos.
Valores e Atitudes
Desenvolver a organização.
Incentivar atitudes de autonomia.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Competências
Habilidades
1. Administrar sistema de Serviços de 1.1 Identificar o sistema administrativo empregado
Alimentação.
no Serviço de Alimentação da organização.
1.2 Organizar, conforme o processo produtivo, os
serviços de alimentação: industrial, hospitalar,
restaurante comercial, hotel, lactário, merenda
escolar, catering e cesta básica.
1.3 Elaborar registros, relatórios, gráficos e
planilhas.
1.4 Controlar as atividades desenvolvidas em cada
serviço de alimentação.
2. Avaliar no Serviço de Alimentação se as
estruturas físicas e instalações encontram-se em
conformidade com as legislações vigentes.

2.1 Identificar medidas de espaços físicos,
equipamentos e condições ergonômicas conforme a
legislação vigente.
2.2 Averiguar croquis com a representação dos
setores.
2.3 Utilizar as normas vigentes para cada setor dos
Serviços de Alimentação.
2.4 Identificar materiais para construção e/ou
reforma, se necessário, nos Serviços de
Alimentação.
2.5 Demarcar o fluxo de pessoas e produtos na
UPR.
2.6 Selecionar equipamentos para UPR.

3. Definir fluxo do processo, setores operacionais
e área física necessários para o Serviço de
Alimentação.

3.1
Elencar
atividades
que
serão
de
responsabilidades de cada membro da equipe de
trabalho.
3.2 Organizar o trabalho, elaborando rotinas e
roteiros de cada setor da UPR.
3.3 Executar recebimento e estocagem de
mercadorias,
conforme
normas
técnicas,
administrativas e legais.
3.4 Utilizar materiais e utensílios, evitando uso
indevido e/ou desperdícios.
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4. Elaborar cardápios de acordo com critérios
estabelecidos pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), observando normas de
equilíbrio nutricional, adequação, harmonia e
quantidade.

4.1 Definir cardápio conforme o tipo de Serviço de
Alimentação adotado pela organização.
4.2 Oferecer cardápios com custo compatível à
disponibilidade financeira da instituição.
4.3 Definir per capita e porção de alimentos que
compõem o cardápio.
Orientações
Para o desenvolvimento das atribuições empreendedoras, sugere-se adotar dinâmicas situacionais que
priorizem as práticas das rotinas em Serviços de Alimentação, nas quais sejam envolvidos Treinamentos
dos colaboradores nesses ambientes.
Bases Tecnológicas
Características específicas de Serviços de Alimentação
 Indústria;
 Restaurante comercial;
 Hotel;
 Hospital;
 Lactário;
 Casa de repouso;
 Merenda escolar;
 Cesta básica.
Diferentes sistemas de administração de UPRs
 Auto-gestão;
 Terceirização;
 Refeição transportada;
 Catering.
Gestão em creches e escolas
 Caracterização;
 Legislação específica da área.
Gestão em Lactários e Banco de Leite Humano
 Caracterização;
 Legislação específica;
 Área e pessoal;
 Procedimentos e critérios recomendados.
Atuação do Técnico em Nutrição nos Serviços de Alimentação
 Códigos sanitários;
 Legislação complementar.
Adequação física e funcional da UPR
Padrões básicos para a implantação e planejamento de uma UPR
Croquis e layouts de instalações de UPRs
Dimensionamento básico de equipamentos para UPRs
 Seleção;
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Características;
Finalidade;
Manutenção.

Estrutura física e edificação das áreas e setores em Serviços de Alimentação
Tecnologias diferenciadas aplicadas às etapas do processo de produção de refeições em larga escala
Rotinas dos diversos setores da UPR
 Recepção, pré-lavagem, armazenamento, pré-preparo, preparo, cocção, distribuição, refeitório,
higienização de utensílios e equipamentos, copas de apoio, descarte de resíduos e sobras.
Fluxograma de processos
Características dos cardápios para cada serviço e clientela específica
Tabelas de quantidades per capita e porções
Tabela de safra de alimentos
Planejamento de cardápios de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório

Total

80 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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II.12 EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM SAÚDE PÚBLICA
Função: Educação para a Saúde
Classificação: Execução
Atribuições e Responsabilidades
Realizar planos de orientação nutricional.
Acompanhar o cumprimento das orientações nutricionais.
Realizar inquérito alimentar, identificando as necessidades nutricionais,
Realizar pesagem e aplicar outras técnicas de mensuração de dados corporais para avaliação nutricional.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Incentivar atitudes de autonomia.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Analisar indicadores econômicos, sociais e de 1.1 Detectar as necessidades e prioridades de
saúde para identificar necessidades de educação intervenção nutricional junto à comunidade.
alimentar.
1.2 Aplicar questionários, inquéritos alimentares e
formulários previamente estabelecidos.
1.3 Coletar e tabular os dados estatísticos
relacionados ao atendimento em alimentação e
nutrição.
2. Avaliar o estado nutricional do indivíduo ou da
coletividade
por
meio
de
indicadores
antropométricos.

2.1
Coletar
e
analisar
os
indicadores
antropométricos do estado nutricional em cada faixa
de idade.
2.2 Mensurar a estatura/comprimento seguindo as
técnicas específicas: crianças, adolescentes,
adultos, idosos e gestantes.
2.3 Mensurar circunferência, cintura, quadril e
abdominal em adultos.
2.4 Mensurar pregas cutâneas e circunferência do
braço em adultos e adolescentes, utilizando técnicas
padronizadas.
2.5 Calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e
classificar segundo as indicações para a faixa etária,
sexo e estado fisiológico.
2.6 Classificar o estado nutricional através das
curvas de crescimento e desenvolvimento
referenciadas pela OMS 2007.

3. Desenvolver programa de orientação alimentar

3.1 Realizar pesquisas, coletar dados e aplicar
inquérito alimentar para grupos populacionais.
3.2 Mensurar resultados obtidos e correlacioná-los
às tabelas referenciais.
3.3 Elaborar programas de educação alimentar para
indivíduos e grupos situados em todas as faixas
etárias.
3.4 Elaborar relatórios.
3.5 Selecionar estratégias de apresentação dos
resultados, conforme perfil dos grupos envolvidos.
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3.6 Interagir com o indivíduo e/ou comunidade para
construção
ou
reconstrução
de
condutas
alimentares desejáveis.
3.7 Sugerir os Programas Governamentais
existentes para o realinhamento das condições de
saúde dos grupos envolvidos.
Bases Tecnológicas
Epidemiologia e controle da alimentação e nutrição por meio dos índices econômicos, sociais, indicadores
de saúde (morbidade e mortalidade)
Principais carências nutricionais e distúrbios do peso (desnutrição, sobrepeso e obesidade) relacionados
à saúde pública
Aplicação da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008 – 2009)
Pesquisa de programas governamentais nas esferas federais, estaduais e municipais.
Coleta e análise de dados referentes à nutrição mediante aplicação de formulários e questionários
 Aplicação dos inquéritos alimentares (avaliação dietética qualitativa e quantitativa):
 inquérito recordatório de 24 horas;
 inquérito da frequência no consumo de alimentos;
 registro alimentar;
 dia alimentar habitual.
Avaliação antropométrica (peso e estatura/comprimento)
 Avaliação da composição corporal.
Cálculo do Índice de Massa Corporal e tabelas de classificação segundo faixa etária e estado fisiológico
Gráficos de crescimento e desenvolvimento (peso, altura, IMC) de crianças e adolescentes de acordo
com o sexo e dentro as referências da OMS 2007
Programa educativo em Nutrição para crianças e adultos:
 Comunicação individual e em grupo (palestra, teatro, música, oficinas);
 Processo ensino aprendizagem:
 relação educador (técnico) x educando (cliente, paciente).
 Plano de atividades;
 Pesquisa e levantamento de referências em diferentes meios;
 Avaliação do programa.
Consumo doméstico de alimentos e combate ao desperdício

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório

Total

80 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
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Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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II.13 PLANEJAMENTO ALIMENTAR
Função: Educação para a Saúde
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Realizar planos de orientação nutricional.
Acompanhar o cumprimento das orientações nutricionais.
Identificar as necessidades nutricionais de populações sadias.
Realizar inquérito alimentar, identificando as necessidades nutricionais.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Analisar as necessidades nutricionais básicas 1.1 Realizar entrevista, aplicar questionários e
do ser humano nas fases da vida e em diferentes preencher formulários com o objetivo de levantar
estados fisiológicos.
dados socioeconômicos e hábitos.
1.2 Identificar as necessidades de nutrientes,
segundo Guias Alimentares, em todas as fases da
vida nos diversos estados fisiológicos.
1.3 Interagir com o indivíduo e/ou comunidade para
construção
ou
reconstrução
de
condutas
alimentares desejáveis.
1.4 Orientar grupos de indivíduos para aquisição de
alimentação equilibrada.
2. Promover campanhas de Aleitamento Materno
exclusivo.

2.1 Orientar quanto às vantagens do Aleitamento
Materno para o lactente, nutriz e para a sociedade.
2.2 Instruir sobre a conduta adequada para evitar
obstáculos em relação ao aleitamento.
2.3 Esclarecer à lactante sobre seus direitos,
conforme legislação.

3.
Planejar
cardápios,
conforme
as
disponibilidades locais de alimentos e hábitos.

3.1 Identificar demandas nutricionais do indivíduo
e/ou da comunidade.
3.2 Selecionar alimentos e/ou preparações para
compor o cardápio.
3.3 Distribuir as calorias nas diversas refeições.
3.4 Calcular e balancear o cardápio para
atendimento das demandas nutricionais.
Bases Tecnológicas

Leis de Alimentação segundo Pedro Escudeiro
 Conceitos básicos.
Caloria (kCal/kJ)
 Conceitos básicos.
Cálculo de necessidades nutricionais do adulto sadio
 Gasto energético basal (GEB);
 Necessidades energéticas totais (NET / VET / EER).
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Distribuição do VET (NET / EER) nas refeições diárias e adequação de macro nutriente
Avaliação qualitativa/ quantitativa de cardápio com cálculo de NDpCal% (Net dietary protein calory) e
balanceamento, utilizando planilhas específicas e softwares
Desenvolvimento humano
 Características da idade;
 Fase fisiológica.
Necessidades nutricionais (micro e macro nutrientes) e características da alimentação
 Gestante:
 fatores de risco;
 gestação na adolescência.
 Lactente:
 alimentação complementar;
 fórmulas lácteas;
 desinfecção de mamadeiras.
 Nutriz.
Aleitamento Materno
 Manejo;
 Vantagens ao aleitamento natural;
 Obstáculos ao aleitamento;
 Legislação;
 Direitos da mulher;
 Medidas de incentivo ao aleitamento.
Necessidades nutricionais (micro e macro nutrientes) segundo os guias alimentares vigentes e cálculo de
necessidades nutricionais
 Pré-escolar;
 Escolar;
 Adolescente;
 Adulto;
 Terceira idade;
 Esportista.

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório

Total

80 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

III.1 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia,
clareza e precisão.
Valores e Atitudes
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competência
Competência
1. Analisar a língua portuguesa como fonte de 1.1 Identificar as manifestações da linguagem
legitimação de acordos e condutas sociais, utilizadas por diferentes grupos sociais em suas
reconhecendo os impactos tecnológicos nos esferas de socialização.
processos comunicativos de leitura e de produção 1.2 Utilizar estratégias verbais e não verbais na
textual.
produção escrita e nos procedimentos de leitura.
1.3 Empregar critérios e procedimentos próprios da
interpretação e produção de textos acadêmicos e
técnicos da área de atuação.
1.4 Utilizar fontes de pesquisa convencionais e
eletrônicas, bem como dicionários especializados
em áreas de conhecimento e/ou profissionais.
1.5 Utilizar terminologia e vocabulário específicos da
área profissional.
Conhecimentos
Oralidade
 Níveis de linguagem oral aplicados à habilitação profissional e a situações públicas;
 Elementos da oralidade;
 Marcas da oralidade no texto literário;
 Gêneros a serem produzidos:
 entrevista de emprego, videocurrículo, videoconferência, entre outros.
Leitura e a análise textual
 Aspectos fundamentais;
 Etapas de leitura;
 Gêneros textuais:
 manual de organização, infográfico, legislação, fluxograma, editorial, entre outros.
Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais
 Sequência textual dialogal;
 Sequência textual narrativa;
 Sequência textual descritiva;
 Sequência textual injuntiva ou institucional/prescritiva;
 Sequência textual explicativa ou expositiva;
 Sequência textual argumentativa.
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Movimentos literários e seus contextos históricos e sociais
 O texto como representação do imaginário coletivo;
 A linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico.
Elaboração e apresentação de texto
 Aspectos estruturais;
 Processos de produção;
 Revisão e reescrita;
 Gêneros a serem produzidos:
 carta comercial, circular, carta-currículo, currículo, mensagem eletrônica no mundo
corporativo (e-mail), relatório, redação escolar, artigo de opinião, resenha crítica, entre
outros.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 Dicionários, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processos de formação de
palavras: prefixação, sufixação, composição propriamente dita, composição sintagmática,
neologismos, empréstimos de outras línguas e áreas); significados dos termos técnicos,
sinônimos, antônimos, siglas, abreviações, acrônimos, dicionários bilíngues.
Carga horária (horas-aula): 120
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.2 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO
PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica
da área.
Valores e Atitudes
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Competências
Competências
1. Analisar textos da área profissional de atuação, 1.1 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
em língua inglesa, de acordo com normas e compreensão de textos profissionais, tais como
convenções específicas.
manuais, tutoriais, entre outros.
1.2 Elaborar textos técnicos pertinentes à área
profissional, em língua inglesa, tais como informes,
fichas, roteiros, currículos, cartas comerciais, e-mails,
relatórios, entre outras tipologias.
2. Interpretar terminologia técnico-científica da
área profissional, identificando equivalências entre
português e inglês (formas equivalentes do termo
técnico).

2.1 Pesquisar a terminologia da área profissional.
2.2
Aplicar
a
terminologia
da
área
profissional/habilitação profissional em contextos de
trabalho.
2.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
entre português e inglês (listas de termos técnicocientíficos), relativos à área profissional/habilitação
profissional.
Conhecimentos

Leitura e escrita
 Estratégias de leitura e escrita desenvolvidas nas séries anteriores;
 Distinção de fatos e opiniões;
 Identificação de posicionamentos, pontos de vista, ideias favoráveis e/ou contrárias que sirvam de
argumento ou justificativa em um texto;
 Identificação de modificadores de substantivos, verbos ou adjetivos presentes na produção textual;
 Elaboração de abertura e fechamento de cartas profissionais e ofícios;
 Produção, em língua inglesa, de e-mails, cartas pessoais, currículos, formulários de atendimento
padronizado, glossários com termos técnico-científicos, entre outras tipologias.
Compreensão auditiva e oralidade
 Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que
será ouvido;
 Observação de informações que se deseja extrair do texto;
 Identificação de características da linguagem falada para o exercício “speaking”;
 Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem;
 Observação da entonação e da pontuação na oralidade (stress).
Contextos situacionais
 Ambientes específicos da área de atuação profissional;
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Entrevistas de trabalho;
Profissões e áreas profissionais.

Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos;
 Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processo de formação de
palavras), empréstimos de outras línguas e área.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.3 MATEMÁTICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar a matemática como instrumento de representação e análise nos processos técnicos e tecnológicos.
Valores e Atitudes
Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Socializar os saberes.
Competências
Habilidades
1. Elaborar hipóteses recorrendo a modelos,
esboços,
fatos
conhecidos,
relações
e
propriedades.

1.1 Identificar os dados relevantes em uma dada
situação-problema
para
buscar
possíveis
resoluções.
1.2 Articular subsídios teóricos para interpretar,
testar e confrontar resultados.
1.3 Avaliar os procedimentos utilizados para a
obtenção de resultados.
1.4 Identificar a natureza da situação-problema e
situar o objeto de estudo dentro dos diferentes
campos da Matemática.

2. Analisar fenômenos para sistematizar e relatar
experimentos e situações-problema.

2.1 Utilizar a representação simbólica como forma
de conhecimento.
2.2 Expressar, de forma quantitativa e qualitativa,
dados relacionados a contextos socioeconômicos,
científicos ou cotidianos.
2.3 Aplicar técnicas de análise, fazendo uso da
linguagem matemática, na produção de textos orais
e escritos.

3. Analisar a Matemática como ciência autônoma,
que investiga relações, formas e eventos e
desenvolve maneiras próprias de descrever e
interpretar o mundo.

3.1 Utilizar o conhecimento matemático como
apoio para avaliar as aplicações tecnológicas dos
diferentes campos científicos.
3.2 Identificar recursos matemáticos, instrumentos e
procedimentos para posicionar-se e argumentar
sobre questões de interesse da comunidade.
Orientações

Conhecimentos
Números e Álgebra


Variação de Grandeza:
 função trigonométrica.
 trigonometria:



Triângulo;
 circunferência.

Geometria e Medidas
 Geometria Analítica.
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Análise de Dados
 Probabilidade.
Carga horária (horas-aula): 120
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.4 EDUCAÇÃO FÍSICA
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar técnicas e práticas da atividade física para promoção da saúde e qualidade de vida e nos
contextos de trabalho.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Correlacionar a prática de atividades físicas aos 1.1 Identificar os benefícios da prática sistemática
fatores
que
influenciam
no
processo de atividade física em relação ao processo
saúde/doença.
saúde/doença.
1.2 Identificar os mecanismos de demanda
energética corporal, relacionando-os a hábitos de
alimentação.
1.3 Utilizar as capacidades físicas e habilidades
motoras para a prática de atividade física.
2. Identificar, observando a prática de atividades
físicas, aspectos relevantes capazes de promover
qualidade de vida.

2.1 Utilizar conjunto de hábitos corporais para
promover bem-estar físico.
2.2 Utilizar técnicas e movimentos próprios da
atividade física nos contextos de trabalho.
2.3 Empregar critérios para desenvolver atividades
recreativas de lazer na organização de tempo livre.

3. Analisar discursos predominantes da mídia e da
indústria cultural na definição de estereótipos
corporais.

3.1 Identificar as manifestações da cultura na
análise de estereótipos corporais.
3.2 Identificar espaços em que acontecem as
diferentes manifestações da cultura corporal.

4. Adaptar técnicas e procedimentos
treinamento relacionados à atividade física.

de

4.1 Adequar regras e técnicas, se necessário, na
realização de atividades físicas individuais e
coletivas.
4.2 Auxiliar na elaboração de atividades corporais,
individuais e coletivas.
4.3 Assessorar na organização de eventos,
coreografias, campeonatos, entre outros.
Orientações
Há um Rol de Práticas Corporais que se manifestam em diferentes elementos da cultura corporal. O
educador deve optar por aquelas que mais condizem com o trabalho que precisa ser desenvolvido,
considerando as condições locais da Unidade de Ensino e os recursos dos quais dispõe.
É importante que, ao longo das três séries do Ensino Médio, o professor trabalhe com todos os elementos
da cultura corporal em duas ou mais modalidades diversificadas.
Conhecimentos
Corpo em movimento – saúde, trabalho e lazer
 Benefícios das atividades corporais;
 Demandas energéticas e hábitos de alimentação;
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Capacidades físicas e habilidades motoras;
Atividade física e qualidade de vida.

Cultura corporal e discurso
 Papel das mídias na construção dos estereótipos;
 Políticas públicas e acesso às práticas corporais.
Práticas corporais e convivência – autonomia e engajamento
 As possibilidades de atividade física no cotidiano;
 Planejamento e organização de atividades individuais e coletivas.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.5 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – espanhol, utilizando o vocabulário e a terminologia técnicocientífica da área.
Valores e Atitudes
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Competências
Habilidades
1. Analisar, através do estudo da língua 1.1 Identificar as características da cultura do idioma
espanhola, aspectos do idioma que possibilitem como meio de ampliar as possibilidades de acesso
acesso à diversidade linguística e cultural em a informações, tecnologias e culturas.
contextos sociais e profissionais.
1.2 Utilizar terminologia e vocabulário específicos do
contexto comunicativo (contexto social e contexto
profissional).
1.3 Utilizar dicionários de línguas, especializados
em áreas de conhecimento e/ou profissionais.
2. Estabelecer relações entre o patrimônio
linguístico e cultural da língua espanhola e o
idioma materno.

2.1 Pesquisar as diversas manifestações culturais
dos povos falantes de língua espanhola.
2.2 Identificar os sistemas principais de signos
linguísticos e culturais do idioma estrangeiro.
2.3 Identificar empréstimos linguísticos e pesquisar
os estrangeirismos.

3. Analisar os recursos expressivos e a
organização discursiva da linguagem verbal
escrita.

3.1 Identificar os elementos estruturadores
presentes em uma tipologia textual e o registro
linguístico mais apropriado ao contexto.
3.2 Observar os efeitos de sentido produzidos pelo
uso de marcadores discursivos em textos orais e
escritos.
3.3 Identificar formas de organização discursiva de
um determinado gênero, levando em consideração
as variantes de registro.
3.4 Distinguir formas fixas, abreviações, siglas,
acrônimos.
3.5 Aplicar estratégias de leitura e interpretação de
textos profissionais, como manuais, tutoriais, entre
outros.
3.6 Elaborar pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnico-científicos) entre português
e espanhol, relativos à área profissional/habilitação
profissional.
Conhecimentos

Leitura e escrita
 Observação do título e do formato do texto (figuras, ilustrações, subtítulo, entre outros);
 Identificação do gênero textual;
 Promoção de tempestade de ideias;
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Observação de palavras-chave e informações específicas;
Observação de imagens, números e símbolos universais;
Indicação de abreviações e palavras escondidas;
Identificação de frases-chave;
Observação da estrutura frasal e da necessidade de organizar os conhecimentos gramaticais a
partir dos contextos apresentados;
Introdução de estruturas de relatório;
Identificação de modificadores de substantivos, verbos ou adjetivos presentes na produção
textual;
Elaboração de abertura e fechamento de cartas profissionais e ofícios;
Produção de e-mails, currículos, cartas pessoais, formulário de atendimento padronizado,
glossário com termos técnico-científicos, entre outras tipologias.

Compreensão auditiva e oralidade
 Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que
será ouvido;
 Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem
formal/informal;
 Observação da entonação e da pontuação na oralidade.
Contextos situacionais
 Apresentações formais e informais;
 Expressões mais usuais de cumprimento ao telefone, no local de trabalho, entre outros;
 Roteiro de atendimento padronizado;
 Ambientes específicos da área de atuação profissional;
 Profissões e áreas profissionais.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica:
 Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações;
 Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico, empréstimos de outras línguas
e áreas.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.6 ARTE
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a influência das novas tecnologias nas produções artísticas e culturais.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos das produções de distintas 1.1 Identificar práticas e teorias das linguagens
culturas e épocas e suas relações com as artísticas e seus sistemas de representação.
tecnologias.
1.2 Identificar diferentes linguagens na produção de
arte, produtos e objetos.
1.3 Distinguir estilos de diferentes épocas e
contextos.
1.4 Utilizar recursos expressivos e elementos
básicos de linguagens na produção de trabalhos de
arte em diferentes meios e tecnologias.
2. Analisar produções artísticas, considerando
relações de gênero, etnia, origem social e/ou
geográfica, geracional/etária, ideológica, dentre
outras.

2.1 Identificar implicações sociais e culturais ligadas
ao acesso aos bens artísticos em diversos
contextos.
2.2 Comunicar-se por intermédio das linguagens
artísticas.
2.3 Utilizar as linguagens como forma de expressão
artística.
2.4 Utilizar experiências pessoais, quando
necessário, no desenvolvimento de trabalhos
relacionados a produções artísticas e culturais.
Orientações
Os temas abordados têm como objetivo abranger as diferentes linguagens da arte, cabendo ao professor
fazer suas escolhas em consonância com a especificidade de sua formação.
Recomenda-se que o professor desenvolva os temas por meio de projetos com abrangência mínima de
um bimestre de acordo com as características da habilitação profissional e Plano Político Pedagógico de
cada unidade.
Conhecimentos
Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, sonora e corporal
 Arte como elemento de representação, expressão e comunicação;
 Leitura e apreciação de produtos artístico-culturais;
 Contextos filosóficos e sociais das produções culturais e artísticas.
Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos objetos artísticos e culturais nas
diferentes linguagens da arte
 Aspectos formais;
 Processos produtivos;
 Produtores e contextos de produção.
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Aspectos da Cultura e da Produção de bens artístico-culturais
 Diferentes concepções de Cultura:
 erudita;
 popular;
 de massa;
 espontânea.
 Conceito de patrimônio (artístico, histórico, cultural, material e imaterial), multiculturalidade e
alteridade nas produções artísticas e culturais;
 Formação cultural e artística brasileira:
 influência portuguesa;
 influência africana;
 influência indígena;
 influência imigrante.
Arte e cotidiano
 Influências das novas tecnologias e desdobramentos na Arte e na Cultura;
 Relações entre gênero, ética, consumo, política e ideologias nas produções artísticas e culturais;
 Imagens, corpo e espaço nas produções artísticas e culturais.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.7 FILOSOFIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre as relações éticas na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos da reflexão filosófica em 1.1 Identificar aspectos fundamentais do processo
práticas discursivas.
de reflexão filosófica.
1.2 Exercitar a capacidade de problematização no
contexto de debate de ideias.
2. Formular argumentos e alterá-los,
necessário, utilizando conceitos de lógica.

se

2.1 Apresentar, por escrito e/ou oralmente,
conceitos relacionados à organização de raciocínio.
2.2 Elaborar argumentos consistentes por meio de
informações e conhecimentos.

3. Elaborar, segundo contextos éticos, texto
dissertativo-filosófico.

3.1 Executar procedimentos de pesquisa:
observação, entrevistas, registros, classificações e
interpretações.
3.2 Organizar dados e informações no campo das
ações humanas e/ou de responsabilidade social, no
recorte
da
reflexão
filosófica.
3.3 Empregar habilidades de planejamento textual
de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de
temas filosóficos.
Conhecimentos

Ser pensante e processo de reflexão filosófica
 Comparação entre dogma e paradigma, da explicação mítica à investigação científica;
 Desafios da linguagem na formação do conhecimento filosófico – conceitos e interpretações de
registros.
Esferas da ação humana à luz da reflexão filosófica
 Influências das reflexões filosóficas nas manifestações socioculturais;
 Formulação de argumentos lógicos no diálogo filosófico.
Ética e problematização do contemporâneo
 Relações de alteridade e diversidade na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos
e culturais.
Formação da consciência e juízos de valor nos conflitos da atualidade
Carga horária (horas-aula): 40
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.

CNPJ: 62823257/0001-09 338
Página nº 73

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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III.8 SOCIOLOGIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar critérios e aplicar procedimentos na análise e problematização dos processos produtivos e
tecnológicos.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos.
Comprometer-se com a igualdade de direitos.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Analisar instrumentos e métodos quantitativos e 1.1 Pesquisar métodos utilizados para analisar
qualitativos de pesquisa para estudo das relações relações sociais.
sociais.
1.2 Organizar métodos e aplicações das ciências
sociais para estudar relações sociais.
1.3 Utilizar instrumentos quantitativos e qualitativos
de pesquisa para mensurar características
relacionadas a fatores sociais e ambientais.
2. Identificar relações entre
instituições sociais em suas
transformações mútuas.

indivíduos
influências

e
e

2.1 Detectar fatores sociais, políticos, econômicos e
culturais que interferem ou influenciam nas relações
humanas.
2.2 Indicar elementos e processos culturais que
representam
mudanças
ou
registram
continuidades/permanências no processo social.
2.3 Distinguir elementos culturais de diferentes
origens e processos de aculturação.

3. Analisar aspectos que envolvem as relações
sociais e trabalhistas.

3.1 Empregar critérios e procedimentos próprios na
análise, interpretação e crítica de ideias expressas
oralmente e por escrito.
3.2 Utilizar produtos veiculados pelos meios de
comunicação para problematizações da atualidade
e do processo de socialização.
3.3 Identificar movimentos de ruptura de paradigmas
e relacioná-los à estrutura social e ao momento
histórico.
3.4 Identificar as transformações no mundo do
trabalho: processos, organização, divisão e relações
de trabalho.
Conhecimentos

Perspectivas discursivas à luz da análise sociológica
 Aplicação do método sociológico na distinção de senso comum e senso crítico.
Interpretações das teorias sociológicas nas dimensões cultural, política e ética
Transformações e evolução da concepção do trabalho sob a ótica da análise sociológica
Carga horária (horas-aula): 40

CNPJ: 62823257/0001-09 338
Página nº 75

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016

CNPJ: 62823257/0001-09 338
Página nº 76

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP

III.9 APLICATIVOS INFORMATIZADOS
Função: Uso e Gestão de Computadores e de Sistemas Operacionais
Classificação: Execução
Atribuições e Responsabilidades
Aplicar treinamentos e capacitar manipuladores de alimentos sobre boas práticas de manipulação e
procedimentos operacionais;
Comunicar-se oralmente e por escrito, considerando a atuação profissional.
Planejar, organizar e supervisionar serviços de alimentação e nutrição;
Atribuições Empreendedoras
Organiza projetos;
Elabora projeções e estimativas;
Analisa resultados;
Elabora comparativos e metas de resultados
Valores e Atitudes
Estimular organização;
Incentivar criatividade;
Incentivar ações que promovam cooperação
Competências
Habilidades
1. Analisar sistemas operacionais e programas de 1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e
aplicação necessários à realização de atividades aplicativos úteis para a área.
na área profissional.
1.2 Operar sistemas operacionais básicos.
1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.
1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de
informática para a área.
2. Selecionar plataformas para publicação de
conteúdo na internet e gerenciamento de dados e
informações.

2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de
websites, blogs e redes sociais, para publicação de
conteúdo na internet.
2.2 Identificar e utilizar ferramentas de
armazenamento de dados na nuvem.
Bases Tecnológicas

Fundamentos de Sistemas Operacionais
 Tipos;
 Características;
 Funções básicas.
Fundamentos de aplicativos de Escritório
 Ferramentas de processamento e edição de textos:
 formatação básica;
 organogramas;
 desenhos;
 figuras;
 mala direta;
 etiquetas.
 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas:
 formatação;
CNPJ: 62823257/0001-09 338
Página nº 77

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP



 fórmulas;
 funções;
 gráficos.
Ferramentas de apresentações:
 elaboração de slides e técnicas de apresentação.

Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos
 Armazenamento em nuvem:
 sincronização, backup e restauração de arquivos;
 segurança de dados.
 Aplicativos de produtividade em nuvem:
 webmail, agenda, localização, pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros.
Noções básicas de redes de comunicação de dados
 Conceitos básicos de redes;
 Softwares, equipamentos e acessórios.
Técnicas de pesquisa avançada na web
 Pesquisa através de parâmetros;
 Validação de informações através de ferramentas disponíveis na internet.
Conhecimentos básicos para publicação de informações na internet
 Elementos para construção de um site ou blog;
 Técnicas para publicação de informações em redes sociais:
 privacidade e segurança;
 produtividade em redes sociais;
 ferramentas de análise de resultados.

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório*

Total

80 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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III.10 TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS E ROTULAGEM NUTRICIONAL
Função: Gestão de Produção de Alimentos
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Avaliar a qualidade e as características sensoriais dos alimentos e acompanhar os procedimentos
culinários das preparações
Atribuições Empreendedoras
Sugere a criação de novos produtos, serviços ou processos;
Valores e Atitudes
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações;
Incentivar a criatividade;
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Competências
Habilidades
1. Diferenciar os tipos de conservação dos 1.1 Identificar o estado de conservação dos
alimentos.
alimentos.
1.2 Empregar os princípios de conservação de
alimentos.
2. Relacionar as técnicas de conservação com os
diferentes tipos de alimentos, visando a segurança
alimentar.

2.1 Identificar os aditivos alimentares e seu impacto
na saúde humana.
2.2 Identificar os diferentes tipos de embalagens.

3. Interpretar a legislação de rotulagem nutricional.

3.1 Aplicar as legislações pertinentes às normas de
rotulagem.
3.2 Classificar os rótulos nutricionais, conforme o
atendimento às normas.
3.3 Relacionar itens dos rótulos nutricionais para
atendimento das normas regulatórias.
3.4 Calcular a rotulagem nutricional.
3.5 Identificar informações para orientação de modo
de preparo nos rótulos.
Bases Tecnológicas

Princípios de industrialização de alimentos
Métodos para a conservação dos alimentos
 Indicadores de estado de conservação dos alimentos
Embalagens alimentares
Fraudes em alimentos
Rotulagem nutricional
 ANVISA, Regulamento Técnico Mercosul
Cálculo das informações nutricionais
Desenvolvimento de rótulos alimentares
Rotulagem de alimentos para fins especiais
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Produtos diet, light, para celíacos, fenilcetonúricos;
Intolerância à lactose, alimentos funcionais, probióticos, prebióticos, simbióticos e transgênicos.

Certificação de qualidade em produtos:
 Selos de qualidade

Teórica

80

Carga horária (horas-aula)
Prática em
00
Laboratório*

Total

80 Horas-aula

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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III.11 GESTÃO PROFISSIONAL EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
Função: Organização do Processo de Trabalho em UAN
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Planejar, organizar e supervisionar serviços de alimentação e nutrição;
Aplicar treinamentos e capacitar manipuladores de alimentos sobre boas práticas de manipulação e
procedimentos operacionais;
Comunicar-se oralmente e por escrito, considerando a atuação profissional.
Atribuições Empreendedoras
Identifica problemas e necessidades que geram demandas;
Planeja ações mais eficazes;
Mapeia problemas e dificuldades nas etapas de execução de processos
Valores e Atitudes
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável;
Tratar com cordialidade;
Incentivar atitudes de autonomia;
Estimular o senso de pertencimento;
Estimular a organização e pontualidade.
Competências
Habilidades
1. Dimensionar pessoal: Gestão de Recursos 1.1 Estabelecer o número necessário de pessoal
Humanos em Serviços de Alimentação e Nutrição. com base no tipo de serviço.
1.2 Montar matriz de responsabilidades.
1.3 Montar escala de serviço, de férias e folgas.
1.4 Treinar equipes de trabalho.
2. Definir procedimentos operacionais para o
processo de compras: Gestão Financeira de
Suprimentos.

2.1 Avaliar e classificar fornecedores.
2.2 Fazer um portfólio de fornecedores.
2.3 Classificar fornecedores.
2.4 Simular etapas para homologação de
fornecedores para gêneros alimentícios.
2.5 Identificar e empregar as normas técnicas e
legais de abastecimento e estocagem de
mercadorias em UAN (sistemas de controle de
estoque e de armazenamento – PEPS).
2.6 Capacitar pessoal operacional para recepção e
estocagem de alimentos e insumos.

3. Definir procedimentos operacionais para o
processo de compras: Gestão Financeira de
Suprimentos.

3.1 Planejar o porcionamento dos alimentos do
cardápio em função do per capita.
3.2 Montar planilhas e elaborar pedido de compras
considerando os princípios de controle de estoque.
3.3 Efetuar compras de alimentos e insumos.
3.4 Organizar e dimensionar a recepção e
estocagem de gêneros conforme a perecibilidade.

4. Definir aplicativos de informática
gerenciamento de suprimentos.

para

4.1 Elaborar planilhas de custos de instalações,
equipamentos e utensílios.

5. Planejar de forma estratégica a carreira
profissional.

5.1 Utilizar softwares específicos para controle de
suprimentos.
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5.2. Supervisionar o controle de estoque
empregando softwares, planilhas eletrônicas ou
manuais.
Bases Tecnológicas

Administração de Pessoal
Dimensionamento de Pessoal
Indicadores de pessoal fixo
Indicadores de períodos de descanso (folga e férias)
Escala de serviços
Rotina e roteiros
Funções da equipe de trabalho
Gestão de materiais
 Conceito, classificação, tipos e técnicas de estocagem e dimensionamento
O setor de suprimentos dentro dos diversos serviços de alimentação e nutrição
 Importância estratégica e operacional
Logística dos serviços de suprimentos
Tabelas de quantidades per capita para produção em larga escala
Compras
 Conceito, seleção de fornecedores e planejamento
Técnicas de negociação para a aquisição de gênero
Previsão, controle e planejamento orçamentário (custos)
Técnicas de estocagem e de controle de estoque
Softwares específicos para controle de estoque em UAN

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório*

Total

80 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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III.12 GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Função: Organização do Processo de Trabalho em Saúde
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Avaliar a qualidade e as características sensoriais dos alimentos e acompanhar os procedimentos
culinários das preparações;
Identificar e prevenir as doenças transmitidas por alimentos;
Planejar, organizar e supervisionar serviços de alimentação e nutrição;
Atribuições Empreendedoras
Organiza projetos;
Sugere a criação de novos produtos, serviços ou processos;
Correlaciona e combina soluções diferentes para problemas operacionais.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos;
Tratar com cordialidades;
Incentivar a criatividade;
Socializar saberes.
Competências
Habilidades
1. Analisar os aspectos alimentares em relação à 1.1 Verificar a influência da colonização na formação
evolução da história da alimentação e dos diferentes hábitos alimentares.
gastronomia.
1.2 Relacionar os conceitos de gastronomia e sua
utilização em diferentes tipos de preparações.
2. Avaliar aspectos de comportamentos
alimentares ligados às religiões, crenças e tabus.

2.1 Identificar aspectos das crenças e tabus
alimentares.
2.2 Indicar as restrições alimentares de acordo com
as religiões.

3. Analisar os serviços de cozinha experimental e
catering.

3.1 Identificar principais atividades da cozinha
experimental.
3.2 Apresentar os diferentes tipos de catering.

4. Pesquisar as diferenças dos hábitos alimentares
internacionais e regionais brasileiros.

4.1 Identificar hábitos e alimentos típicos de
diferentes países e das regiões brasileiras.
4.2 Coletar receitas típicas: internacionais e
nacionais.
4.3 Executar receitas típicas internacionais e
regionais brasileiros.
4.4 Elaborar fichas técnicas de cada cozinha:
regional e internacional.
4.5 Organizar as receitas conforme a cozinha típica.

5. Interpretar as normas de boas maneiras e de
etiqueta à mesa.

5.1 Apresentar as normas de boas maneiras e
etiqueta à mesa.
5.2 Identificar os tipos de atendimento em um
Serviço de Alimentação e Nutrição.
5.3 Utilizar utensílios e acessórios em uma mesa
segundo as normas de etiqueta.
5.4 Identificar as preferências da clientela.
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5.5 Participar da organização de eventos
gastronômicos.
Orientações
Trabalhar a gastronomia das cozinhas nacionais e internacionais dentro da realidade e necessidade de
uma UAN.
Bases Tecnológicas
História da alimentação e da gastronomia
Gastronomia
 Finalidade, importância e técnicas de preparo
Tabus e crenças alimentares
Planos alimentares
 Vegetarianismo, macrobiótica, naturalismo
Restrição alimentar nas religiões
 Adventista, mórmon, muçulmana, judia
Cozinha experimental
 Conceito, finalidade e atividades
Catering
 Conceito, tipos e cuidados a serem observados
Cozinha internacional
 Tradição, cultura e hábitos alimentares dos diferentes países;
 Prática das preparações da culinária dos diferentes países
Cozinha nacional:
 Tradição, cultura e hábitos alimentares das diferentes regiões brasileiras
 Prática das preparações da culinária nacional
Regras de boas maneiras
Etiqueta à mesa
Tipos de atendimento:
 Self servisse;
 A lá carte;
 À inglesa;
 À americana;
 À francesa
Planejamento de eventos:
 Organização;
 Divulgação;
 Execução;
 Avaliação.
Carga horária (horas-aula)
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Teórica

00

Prática em
Laboratório*

120

Total

120 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/

CNPJ: 62823257/0001-09 338
Página nº 85

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP

III.13 TERAPIA NUTRICIONAL E GASTRONOMIA HOSPITALAR
Função: Organização do Processo de Trabalho em UAN
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Planejar, organizar e supervisionar serviços de alimentação e nutrição;
Realizar inquérito alimentar, identificando as necessidades nutricionais, acompanhar o cumprimento das
orientações nutricionais e realizar planos de orientação nutricional;
Realizar nos pacientes a pesagem e aplicar outras técnicas de mensuração de dados corporais definidas
pela concretização da avaliação nutricional;
Atribuições Empreendedoras
Planeja ações mais eficazes;
Mapeia problemas e dificuldades nas etapas de execução dos processos;
Avalia cumprimento de processos.
Valores e Atitudes
Estimular atitudes respeitosas;
Incentivar comportamentos éticos;
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações;
Estimular proatividade.
Competências
Habilidades
1. Detectar a rotina do ambiente hospitalar, 1.1 Consultar os prontuários dos pacientes para
visando à gestão do serviço de nutrição.
transcrição de dietas prescritas.
1.2 Utilizar linguagem adequada aos diversos níveis
de entendimento, na comunicação com paciente e
com equipe de trabalho.
2.
Interpretar
as
prescrições
dietéticas
estabelecidas para cada dieta, reconhecendo os
fatores culturais e emocionais que interferem no
consumo alimentar, associando ao porcionamento
e à estrutura de cada dieta, para a composição da
refeição.

2.1 Aplicar a anamnese alimentar, utilizando as
técnicas de relacionamento humano e abordagem
individual de pacientes.
2.2 Manter o respeito ao doente e o sigilo
profissional.
2.3 Detectar preferências alimentares, fatores
culturais e religiosos que possam interferir no
consumo alimentar.

3. Distinguir as características das dietas de rotina,
modificadas e especiais, relacionando-as aos
tratamentos dietoterápicos.

3.1 Indicar alimentos e preparações permitidas, para
cada alteração fisiopatológica, de acordo com a
prescrição dietética.
3.2 Selecionar os alimentos e/ ou preparações para
substituições e ajustes nos componentes da dieta.

4. Controlar e avaliar os procedimentos culinários,
realizados em cozinha dietética, à luz da técnica
dietética, da dietoterapia e das normas sanitárias
vigentes.

4.1 Conferir procedimentos culinários em cozinha
dietética.
4.2 Organizar e monitorar a execução do
porcionamento dos alimentos e/ ou preparações,
componentes das dietas orais e dietas enterais.
Orientações
Dar ênfase em elaboração de cardápios, identificação de alimentos, estudos de caso, elaboração de
infográficos, desenvolvimento de produto alimentício para fins especiais.
Bases Tecnológicas
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Conceitos gerais
 Hotelaria e gastronomia hospitalar;
 Definição de dietoterapia:
 Objetivos;
 classificação;
 prontuário de paciente;
 prescrição dietética;
 anamnese alimentar;
 técnicas de comunicação e de abordagem do paciente.
Manual






de dietas
Características;
Indicações;
Distribuição de macronutrientes;
Alimentos permitidos e proibidos;
Modelo de dietas.

Identificação das necessidades nutricionais de indivíduos enfermos
Elaboração de dietas de rotina, rotinas modificadas e especiais.
Terapia nutricional
 Nutrição enteral;
 conceitos;
 indicações;
 vias de acesso;
 tipos de fórmulas;
 vantagens e desvantagens.
 Nutrição parenteral:
 noção de via de acesso;
 profissional responsável pela administração e controle;
 relação com a UND.
Principais alterações fisiopatológicas e dietoterápicas do Sistema Digestório e anexos
 Dietoterapia nas enfermidades orais:
 estomatite, gengivite, queilite, candidíase oral, herpes, úlceras aftosas, cirurgias da boca,
entre outras;
 Dietoterapia nas enfermidades esofágicas:
 esofagite, refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, disfagia;
 Dietoterapia nas enfermidades gástricas:
 gastrite, úlcera péptica;
 Dietoterapia nas enfermidades intestinais:
 obstipação e diarreia;
 Síndrome de Dumping;
 Síndromes de Má Absorção (intolerância à lactose, doença celíaca, diverticulite e doença
de Crohn).
 Dietoterapia nas enfermidades neoplásicas;;
 Dietoterapia nas queimaduras e gota
Principais alterações fisiopatológicas e dietoterápicas das glândulas anexas
 Fígado:
 hepatite e cirrose hepática.
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Vesícula:
 litíase biliar.
Pâncreas:
 pancreatite.

Distúrbios do peso
 Obesidade;
 Baixo peso.
Sistema Endócrino
 Diabetes e suas complicações.
Sistema Cardiovascular
 Insuficiência Cardíaca Congestiva;
 Hipertensão Arterial Sistêmica;
 Dislipidemias;
 Aterosclerose.
Sistema excretor
 Insuficiência renal aguda;
 Insuficiência renal crônica;
 Litíase renal.
Sistema respiratório:
 Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
 Sistema imunológico:
 Aids, alergia alimentar.

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
120
Laboratório*

Total

120 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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III.14 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO (TCC) EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
1º SEMESTRE
Função: Estudo e Planejamento
Classificação: Planejamento
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se oralmente e por escrito, considerando a atuação profissional
Atribuições Empreendedoras
Reconhece cenários vigentes.
Demonstra capacidade de argumentação e persuasão
Identifica problemas e necessidades que geram demandas;
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Competências
Habilidades
1. Analisar dados e informações obtidas de 1.1 Identificar demandas e situações-problema no
pesquisas empíricas e bibliográficas.
âmbito da área profissional.
1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.
1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.
1.4 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.
1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade
técnica e econômica aos problemas identificados
no âmbito da área profissional.

2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos
relativos ao projeto.
2.2 Registrar as etapas do trabalho.
2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.
Observação
O produto a ser apresentado deverá ser constituído de umas das tipologias estabelecidas conforme
Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico Nº 354, de 25-02-2015, parágrafo 3°, mencionadas a
seguir: Novas técnicas e procedimentos; Preparações de pratos e alimentos; Modelos de Cardápios –
Ficha técnica de alimentos e bebidas; Softwares, aplicativos e EULA (End Use License Agreement); Áreas
de cultivo; Áudios e vídeos; Resenhas de vídeos; Apresentações musicais, de dança e teatrais; Exposições
fotográficas; Memorial fotográfico; Desfiles ou exposições de roupas, calçados e acessórios; Modelo de
Manuais; Parecer Técnico; Esquemas e diagramas; Diagramação gráfica; Projeto técnico com memorial
descritivo; Portfólio; Modelagem de Negócios; Planos de Negócios.
Bases Tecnológicas
Estudo do cenário da área profissional
 Características do setor:
 macro e microrregiões.
 Avanços tecnológicos;
 Ciclo de vida do setor;
 Demandas e tendências futuras da área profissional;
 Identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situações-problema do setor.
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Identificação e definição de temas para o TCC
 Análise das propostas de temas segundo os critérios:
 pertinência;
 relevância;
 viabilidade.
Definição do cronograma de trabalho
Técnicas de pesquisa
 Documentação indireta:
 pesquisa documental;
 pesquisa bibliográfica.
 Técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;
 Documentação direta:
 pesquisa de campo;
 pesquisa de laboratório;
 observação;
 entrevista;
 questionário.
 Técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
 questionários;
 entrevistas;
 formulários, entre outros.
Problematização
Construção de hipóteses
Objetivos
 Geral e específicos (para quê? para quem?).
Justificativa (por quê?)
2º SEMESTRE
Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos
Classificação: Execução
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se oralmente e por escrito, considerando a atuação profissional
Atribuições Empreendedoras
Reconhece cenários vigentes;
Procura oportunidades e nichos de ação inovadora;
Identifica problemas e necessidades que geram demandas;
Valores e Atitudes
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações
Desenvolver a criticidade
Socializar os saberes
Competências
Habilidades
1. Planejar as fases de execução de projetos com 1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: catálogos,
base na natureza e na complexidade das manuais de fabricantes, glossários técnicos, entre
atividades.
outros.
1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por
meio de textos escritos e de explanações orais.
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2. Avaliar as fontes e recursos necessários para o
desenvolvimento de projetos.

2.1 Definir recursos necessários e plano de produção.
2.2 Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.
2.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados
ao projeto.

3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de
forma quantitativa e qualitativa.

3.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.
3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.
3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.
3.4. Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.
Observação
A apresentação descrita deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema. Cada
habilitação profissional definirá, por meio de regulamento específico, dentre os “produtos” a seguir, qual
corresponderá à apresentação escrita do TCC, a exemplo de: Monografia; Protótipo com Manual Técnico;
Maquete com respectivo Memorial Descritivo; Artigo Científico; Projeto de Pesquisa; Relatório Técnico.
Bases Tecnológicas
Referencial teórico da pesquisa
 Pesquisa e compilação de dados;
 Produções científicas, entre outros.
Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho e definições técnicas
 Definições dos termos técnicos e científicos (enunciados explicativos dos conceitos);
 Terminologia (conjuntos de termos técnicos e científicos próprios da área técnica);
 Simbologia, entre outros.
Escolha dos procedimentos metodológicos
 Cronograma de atividades;
 Fluxograma do processo.
Dimensionamento dos recursos necessários para execução do trabalho
Identificação das fontes de recursos
Organização dos dados de pesquisa
 Seleção;
 Codificação;
 Tabulação.
Análise dos dados
 Interpretação;
 Explicação;
 Especificação.
Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas
Sistemas de gerenciamento de projeto
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Formatação de trabalhos acadêmicos

Teórica

00

Carga horária (horas-aula)
Prática em
80
Laboratório*

Total

80 Horas-aula

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso.
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas.
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/
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CAPÍTULO 7

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

" Vide o Site do Gfac": http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php
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CAPÍTULO 8

PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

" Vide o Site do Gfac": http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php
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ANEXO

SUGESTÃO METODOLÓGICA

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

TEMA

Profas. Nome completo / Nome completo
Grupo
Nome:
Número:

Data
Etec (nome)
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1. INTRODUÇÃO:
Escrever sobre o tema proposto, fundamentado na teoria encontrada em livros técnicos.

2. OBJETIVOS:
Descrever, em tópicos, os objetivos da aula em questão.

3. EQUIPAMENTOS:
Comentar os equipamentos utilizados para o preparo.

4. UTENSÍLIOS:
Comentar os utensílios utilizados para o preparo.
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5. FICHA TÉCNICA

Nome Fantasia da Preparação Culinária:

Foto da
Preparação

Descrição do Prato:
Categoria:

Ingredientes

Medida Caseira

P.B.
(g/ml)

P.L.
(g/ml)

F.C.

Per
capita
(g/ml)

Modo de Preparo:

Rendimento

CUSTO
Custo Total
da
Preparação

Custo por Porção

Número
de
porções

Peso da
porção
(g/ml)

Tempo de
preparo

VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO
kCal

Carboidratos
(g)

Proteínas
(g)

Lipídeos (g)
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Quadro 1: Valor Nutricional da Preparação e Porção.
Ingrediente

Per
capita

Carboidrato (g)

Proteína (g)

Lipídeo (g)

Total (gramas)
Valor calórico por
macronutriente (kcal)
Valor calórico da porção
(Kcal)
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Quadro 2: Valor total (R$) da Preparação e Porção.
Ingrediente

Quantidade

Preço (R$) da

Quantidade

comprada

compra

utilizada (PB)

Preço (R$)

Valor total da preparação:
Valor da porção:

Quadro 3: Análise Sensorial das Preparações.
Análise Sensorial:
Análise
G1

Análise
G2

Análise
G3

Análise
G4

Comentários e Sugestões
da Professora

COR
ODOR
SABOR
TEXTURA
OUTRAS OBSERVAÇÕES

MB (muito bom); B (bom); R (regular); I (insatisfatório).
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6. CONCLUSÃO

7. REFERÊNCIAS
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