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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO 

CURSO DE NUTRIÇÃO – POA-NUTRIÇÃO 

 

Contextualização 

O presente regulamento, fruto das reuniões realizadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Nutrição (NDE), foi idealizado na intenção 

de que possa vir a ser um instrumento voltado à orientação acadêmica, 

contemplando tanto os anseios e angústias do corpo discente, durante o seu 

processo de formação, como também, os desejos do corpo docente por uma 

educação de qualidade, capaz de promover a reflexão crítica e contextualizada 

da realidade, com vistas a sua transformação. Ainda, pauta-se na necessidade 

de compreender o ensino, a pesquisa e a extensão, como indissociáveis e 

fundamentais para uma formação científica, tecnológica e humana, dos 

sujeitosenvolvidos no processo, sejam estes parte do corpo discente, docente 

ou técnico. 

Neste sentido, o Programa de Orientação Acadêmica do Curso de 

Nutrição (POA-Nutrição) pretende acolher as concepções, as dúvidas, as 

experiências e as sugestões, de cada sujeito, de modo a construir 

coletivamente e de forma permanente, o projeto pedagógico do curso (PPC) de 

Nutrição. Ressalta-se a importância do termo “permanente” no processo de 

construção do PPC, tendo em vista a concepção de que o conhecimento não é 

finito, estando em movimento e provocando, constantemente, rupturas e/ou 

superação de paradigmas, que se fazem necessários debater e questionar. 

O Curso de Nutrição, entendendo a importância da integração entre os 

atores sociais envolvidos no processo, proporá que as discussões sobre 

educação profissional e humana, sejam abertas para todos os atores 

envolvidos e comprometidos com transformação social. Neste sentido, o POA-

Nutrição trabalhará de forma articulada ao Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente (NAPED) e ao Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Nutrição. 
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Justificativa 

Entendendo que o processo de construção e socialização do 

conhecimento se pauta na concepção que se tem de sujeito, de objeto que se 

quer conhecer, e do próprio conhecimento, faz-se necessário compreender em 

que bases os atores sociais envolvidos no Curso de Nutrição estão sendo 

formados (educados), tendo em vista a interferência deste modelo na atuação 

e na reflexão sobre a prática profissional. 

No caso específico da educação em Nutrição, a ausência de uma 

formação pedagógica, epistemológica e ontológica, pode implicar na 

manutenção de um modelo de ensino e aprendizagem, não coerente com as 

aspirações das diretrizes curriculares, de formação de um profissional crítico e 

transformador da realidade, pautado em uma formação exclusivamente técnica 

e utilitarista, com a promoção de ações assistencialistas e, muitas vezes, 

descontextualizadas. 

Esta ausência de formação voltada para educadores (docentes) parece 

ser o primeiro obstáculo ao processo de ensino e aprendizagem a ser 

superado, com o intuito, não somente de reduzir os índices de retenção e 

evasão, mas, principalmente, de promover uma educação mais crítica e 

inclusiva, que compreenda que todos os atores sociais envolvidos no processo, 

necessitam assumirem-se sujeitos, protagonistas da sua própria história e do 

seu processo de educação, autônomos, empoderados, cidadãos 

transformadores da própria realidade e da realidade em que se insere. 

Deste modo, o POA-Nutrição tem por intuito debater coletivamente 

estratégias para a construção e consolidação de um Projeto Pedagógico do 

Curso de Nutrição, capaz de incluir os atores sociais no processo, integrar as 

diferentes formas de se pensar a educação (profissional), bem como os 

campos possíveis de atuação de nutricionistas, contemplando os avanços 

científicos e tecnológicos, bem como suas implicações na educação e na 

sociedade, visando uma ciência, uma tecnologia e uma educação cidadã. 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO 

CURSO DE NUTRIÇÃO – POA-NUTRIÇÃO 

(Em consonância com a Resolução nº. 95-A/15 - CEPE e a Instrução 

Normativa Conjunta nº. 02-A/16 – PROGRAD/PRAE). 

 

Art. 1º. O Programa de Orientação Acadêmica do Curso de Nutrição visa 

orientar alunos e alunas em sua trajetória acadêmica, no intuito de identificar 

preventivamente obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem a serem 

superados, criando estratégias voltadas a uma educação e atuação crítica, de 

modo a reduzir a retenção e a evasão. 

 

Art. 2º. O POA-Nutrição será constituído por equipes de orientação, e seus 

respectivos tutores e tutoras, e pelo grupo de alunos e alunas sob sua tutela. 

 

Art. 3º. As equipes de orientação do POA-Nutrição deverão ser constituídas por 

pelo menos dois integrantes, sendo obrigatoriamente um docente. 

 §1º. A critério do Colegiado do Curso de Nutrição, os demais 

representantes poderão ser das seguintes categorias: 

I. Corpo Docente: Professores e professoras que atuam no Curso de 

Nutrição; 

II. Corpo Técnico: Técnicos e técnicas lotados (as) nos Departamentos 

vinculados ao Curso de Nutrição; 

III. Corpo Discente: Alunos e alunas do Curso de Graduação em Nutrição 

e/ou dos Cursos de Pós-Graduação ofertados por Departamentos 

vinculados ao Curso de Nutrição. 

 § 2º. Ficará a cargo dos Departamentos vinculados ao Curso de Nutrição 

indicar, quando solicitado, os representantes do corpo docente e técnico para 

constituir as equipes do POA-Nutrição. 
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 § 3º. O Centro Acadêmico de Nutrição e os Colegiados dos Cursos de 

Pós-Graduação, quando solicitado, indicarão os representantes discentes para 

compor as equipes do POA-Nutrição. 

 

Art. 4º. Caberá ao Colegiado do Curso de Nutrição aprovar a indicação dos 

membros representantes de cada categoria que constitui o POA-Nutrição. 

 § 1º. Após aprovação, as equipes de orientação do POA-Nutrição, e 

seus respectivos tutores e tutoras, deverão ser divulgadas em edital, com 

especificação dos contatos, datas, local e horário dos encontros iniciais. 

 

Art. 5º. A cada nova entrada de alunos e alunas no Curso de Nutrição, que 

ocorrerá semestralmente, será constituída uma nova equipe de orientação do 

POA-Nutrição que ficará responsável pelos respectivos alunos e alunas 

matriculados no referido período, realizando acompanhamento até a Colação 

de Grau. 

 § 1º. Todos integrantes do POA-Nutrição deverão assinar os respectivos 

Termos de Sigilo (ANEXOS I, II e III). 

 

Art. 6º. O trabalho de tutoria caberá apenas aos docentes participantes do 

POA-Nutrição. 

 § 1º Tutoria é entendida como o método centrado no que cria a 

oportunidade de acompanhamento do processo de formação, por meio da 

aplicação de atividades extracurriculares para o desenvolvimento integral da 

aprendizagem, devendo o tutor, ou a tutora, estabelecer um elo entre o aluno, 

ou a aluna, e a própria estrutura acadêmica. 

 § 2º. Recomenda-se que os tutores, ou as tutoras, sejam docentes dos 

diversos departamentos que contribuem com a matriz curricular do Curso de 

Nutrição, de modo a possibilitar uma integração interdisciplinar e inter-áreas, 

capaz de gerar debates e compreensões acerca do objeto de estudo da 

Nutrição. 

 

Art. 7º. Caberá às equipes de orientação do POA-Nutrição: 

I. Acolher os alunos e alunas ingressantes no curso de Nutrição, 

viabilizando a integração ao contexto universitário; 
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II. Debater o Projeto Pedagógico, sua matriz curricular e as normas que 

regem as atividades do Curso de Nutrição; 

III. Auxiliar alunos e alunas na elaboração de planos de estudos, bem 

como, na seleção de componentes curriculares obrigatórios e optativos, 

visando organizar sua trajetória acadêmica no Curso de Nutrição; 

IV. Apresentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no âmbito do Curso de Nutrição, como complementação a 

sua formação; 

V. Sugerir a participação em eventos científicos e culturais, de modo que 

contribua para a formação técnica e humana dos alunos e alunas; 

VI. Orientar, quando necessário, a busca por serviços de apoio 

psicológico, social, de saúde e/ou pedagógico, no âmbito da UFPR; 

VII. Propor encontros individuais e/ou coletivos para levantar e dialogar 

sobre as dificuldades percebidas por alunos e alunas, bem como pelo 

Núcleo Docente Estruturante e/ou Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente, durante sua trajetória acadêmica; 

VIII. Registrar a frequência do aluno, ou da aluna, e as atividades propostas 

nos encontros de orientação (Formulário I – ANEXO IV); 

IX. Encaminhar, quando necessário, o aluno, ou a aluna, para atendimento 

Psicológico, de Saúde, Pedagógico, Social, entre outros, mantendo 

registro do mesmo (Formulário II – ANEXO V) 

X. Registrar, semestralmente, relatório das atividades de orientação 

desenvolvidas, em sistema eletrônico, coletando as assinaturas dos 

envolvidos durante todo o processo (Formulário III – ANEXO VI); 

XI. Participar, sempre que indicado pelo Núcleo Docente Estruturante e/ou 

pelo Colegiado do Curso de Nutrição, de momentos de educação 

permanente; 

XII. Outras atividades sugeridas pelo Colegiado do Curso de Nutrição. 

 

Art. 8º. Caberá aos alunos e alunas vinculados ao POA-Nutrição: 

I. Fazer a leitura do Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição; 

II. Comparecer aos encontros propostos pela equipe de orientação do 

POA-Nutrição, a que está vinculado; 

III. Apresentar justificativa de ausência aos encontros, quando ocorrer; 
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IV. Apresentar, quando for o caso, as demandas da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, para debater com a equipe de orientação; 

V. Propor e cumprir o plano de estudo elaborado em conjunto com a equipe 

de orientação do POA-Nutrição; 

VI. Dar retorno aos encaminhamentos realizados nos encontros; 

VII. Procurar, sempre que necessário, a orientação do tutor, ou tutora, 

buscando solucionar, o mais brevemente, uma situação que considera 

problema; 

VIII. Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas no semestre, 

fornecendo subsídios para a elaboração do relatório da equipe de 

orientação (Formulário IV – ANEXO VII). 

 

Art. 9º. Semestralmente a equipe de orientação do POA-Nutrição, constituída 

no respectivo período, realizará ações de acolhimento aos alunos e alunas 

ingressantes no Curso de Nutrição, apresentando e debatendo o Projeto 

Pedagógico do Curso - Matriz Curricular e Normas que regem as atividades do 

Curso de Nutrição, bem como, as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no âmbito do mesmo. 

 § 1º. A atividade de acolhimento poderá ocorrer em conjunto às 

atividades programadas pelo Setor de Ciências da Saúde e pelo Centro 

Acadêmico de Nutrição (CAN). 

 

Art. 10. Os alunos e alunas do Curso de Nutrição poderão ser integrados ao 

POA-Nutrição, por meio dos seguintes encaminhamentos e/ou solicitações: 

I. A coordenação do Curso de Nutrição, percebendo dificuldades para o 

cumprimento da matriz curricular, nos prazos previstos para sua 

integralização, deverá encaminhar o aluno, ou a aluna, para a equipe de 

orientação do POA-NUTRIÇÃO, correspondente ao ano/período de 

entrada do aluno, ou da aluna, no curso, para que receba acolhimento e 

orientação; 

II. O aluno, ou a aluna, que sinta a necessidade de orientação em relação 

ao cumprimento da matriz curricular e à integralização curricular, ou 

outras necessidades referentes ao processo de ensino e aprendizagem 

e à permanência no curso e na universidade, poderá solicitar à 
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Coordenação do Curso de Nutrição sua integração a uma equipe do 

POA-Nutrição, para atendimento; 

III. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições, 

poderá solicitar acolhimento e acompanhamento do POA-Nutrição ao 

aluno, ou aluna, sob sua responsabilidade, de modo que o plano de 

estudo seja elaborado e cumprido, oferecendo suporte durante todo o 

processo. 

IV. O aluno, ou a aluna, ficará, até a Colação de Grau, sob a 

responsabilidade da equipe inicial do POA-Nutrição, mesmo que, por 

algum motivo, apresente retenção, com alteração da turma de ingresso 

no Curso de Nutrição. 

 

Art. 11. Cada docente tutor, ou tutora, integrante da equipe de orientação do 

POA-Nutrição, poderá assumir a tutoria de no máximo seis (06) alunos, ou 

alunas, do Curso de Nutrição, podendo fazer parte de até quatro (04) equipes 

de orientação no quinquênio. 

 

Art. 12. Os encontros de orientação poderão ser conduzidos de duas formas: 

I. Individualmente, quando houver a necessidade de um trabalho 

específico e técnico, voltado para um aluno, ou aluna; 

II. Coletivamente, quando houver a necessidade de problematizar temas 

específicos para entendimento de um problema comum ao grupo de 

alunos e alunas. 

 

Art. 13. Os encontros de orientação terão duração de trinta a sessenta minutos 

(30 – 60 minutos), ficando a critério da equipe do POA-Nutrição decidir acerca 

do tempo e forma de condução (individual/coletivo) para cada caso específico. 

 

Art. 14. A frequência dos encontros de orientação ocorrerá semanalmente ou 

quinzenalmente, a critério da equipe do POA-Nutrição e conforme a 

necessidade do aluno, ou da aluna, ou do grupo de alunos e alunas. 

 

Art. 15. Os planos de orientação contendo a forma de orientação (individual 

e/ou coletiva), atividades, carga horária, cronograma, local e ciência do aluno, 
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ou da aluna, deverão ser aprovados em reunião de Colegiado do Curso de 

Nutrição. 

 § 1º. Qualquer alteração no plano de orientação deverá ser registrada e 

justificada em relatório a ser encaminhado semestralmente à Coordenação do 

Curso de Nutrição, devidamente assinado pela equipe do POA-Nutrição, 

incluindo o aluno, ou a aluna, sob sua tutela. 

 

Art. 16. A qualquer momento, o aluno, ou a aluna, poderá solicitar a 

substituição da equipe de orientação, apresentando justificativa ao Colegiado 

do Curso de Nutrição, que deliberará sobre o caso. 

 

Art. 17. A equipe de orientação do POA-Nutrição manterá registro de todas as 

atividades desenvolvidas com alunos, e/ou alunas, sob sua tutela, incluindo, 

alterações no plano inicial, justificativas, frequências e ausências nos encontros 

de orientação, estratégias e encaminhamentos realizados. 

 § 1º. A cada sessão, o aluno, ou aluna, deverá assinar a frequência e a 

ciência em relação aos encaminhamentos de atividades sugeridos pela equipe 

de orientação. 

 § 2º. Ao final de cada semestre, o aluno, ou a aluna, deverá entregar 

relatório sobre as atividades desenvolvidas no período. 

 

Art. 18. Cada aluno, ou aluna, terá um processo interno, arquivado na 

Coordenação do Curso, onde serão registrados e arquivados documentos 

referentes às atividades de orientação, do respectivo semestre. 

 § 1º. O processo será tramitado do POA-Nutrição para a Coordenação 

de Curso, sendo alimentado, até a Colação de Grau do aluno, ou da aluna. 

 § 2º. Caberá à Coordenação do Curso dar ciência sempre que um 

documento for anexado ao processo. 

 

Art. 19. Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso de 

Nutrição. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

(Professor(a) Membro de Equipe) 

 

 

Eu, ..................................................................................................., matrícula 

UFPR nº........................... membro da Equipe (......../.......) (ano/semestre), do 

Programa de Orientação Acadêmica do Curso de Nutrição - POA-Nutrição, 

declaro estar ciente de que devo manter sigilo quanto aos trabalhos 

desenvolvidos pelo Programa e assumo o compromisso de manter a 

confidencialidade sobre todos os casos, procedimentos e discussões referentes 

aos atendimentos realizados por minha equipe, responsabilizando-me por 

estas informações. 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais e sigilosas a que tiver acesso, em 

nenhuma circunstância; 

2. A não realizar a gravação das reuniões que eu tiver acesso; 

3. A não repassar as informações confidenciais. 

  

Estou ciente que poderei sofrer, no caso de vazamento destas informações, 

sanções administrativas, sem prejuízo das cominações legais. 

 

Nome: ................................................................................................................ 

 

Assinatura: ........................................................................................................ 

 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO 



10 
 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

(Aluno(a) Membro de Equipe) 

 

 

Eu, ................................................................................................................... , 

GRR nº........................... membro da Equipe (......../.......) (ano/semestre), do 

Programa de Orientação Acadêmica do Curso de Nutrição - POA-Nutrição, 

declaro estar ciente de que devo manter sigilo quanto aos trabalhos 

desenvolvidos pelo Programa e assumo o compromisso de manter a 

confidencialidade sobre todos os casos, procedimentos e discussões referentes 

aos atendimentos realizados por minha equipe, responsabilizando-me por 

estas informações. 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais e sigilosas a que tiver acesso, em 

nenhuma circunstância; 

2. A não realizar a gravação das reuniões que eu tiver acesso; 

3. A não repassar as informações confidenciais. 

Estou ciente que poderei sofrer, no caso de vazamento destas informações, 

sanções administrativas, sem prejuízo das cominações legais. 

 

Nome: ................................................................................................................ 

 

Assinatura: ........................................................................................................ 
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ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE ACEITE E SIGILO 

(aluno) 
 

 

Eu _________________________________________________ matrícula na 

UFPR (GRR_________), li o Regulamento do Programa de Orientação 

Acadêmica e a explicação que recebi foi suficiente para compreensão do 

Programa. 

 

Por este termo de aceite  e sigilo comprometo-me: 

1. A não realizar gravação das reuniões que participar; 

2. A não repassar as informações confidenciais recebidas pela Equipe do 

Programa -  Tutores(as). 

 

Estou ciente que poderei sofrer, no caso de vazamento destas informações, 

sanções administrativas, sem prejuízo das cominações legais. 

 

Eu entendi que sou livre para participar e interromper minha participação a 

qualquer momento, sem prejuízo para mim.  

 

Eu aceito voluntariamente participar do Programa. 

 

Curitiba, ______________________________ 

 

 

 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) Aluno(a) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

FORMULÁRIO I – REGISTRO DA FREQUÊNCIA E ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

Nome do(a) tutor(a) responsável: .................................................................................................................................................................................. 

Nome do(a) aluno(a): ........................................................................................................................................................GRR: ................................... 

 

DATA TEMA DEBATIDO ATIVIDADE PROPOSTA ASSINATURA 

    

    

    

    

    

    

    

 
.......................................................................... 

Assinatura  do(a) Tutor(ra) 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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ANEXO V 

 

 

 

 

FORMULÁRIO II – FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA OUTROS 

SERVIÇOS / UNIDADES DA UFPR E RETORNO 

 
 
FICHA DE ENCAMINHAMENTO 
 
Equipe POA-Nutrição (ano/semestre de criação): ............................................... 

Data do encaminhamento: ......../......../......... 

Unidade que receberá o(a) aluno(a): ................................................................... 

Nome do(a) tutor(a) responsável: ......................................................................... 

Nome do(a) aluno(a): ............................................................................................ 

GRR: ..................................................................................................................... 

Curso: ................................................................................................................... 

 

Motivo do Encaminhamento: 

............................................................................................................................ 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 
Assinatura do(a) tutor(a): ...................................................................... 
 
 
Assinatura do(a) aluno(a):..................................................................... 
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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FICHA DE RETORNO 
 

 

Período de atendimento: ......./......./......... até ....../......./......... 

Unidade que recebeu o(a) aluno(a): ..................................................................... 

Nome do(a) profissional: ....................................................................................... 

Cargo / função: ..................................................................................................... 

Nome do(a) aluno(a): ............................................................................................ 

GRR: .................................................................................................................... 

Curso: ................................................................................................................... 

 

Relato do atendimento: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 
Nome, assinatura e carimbo do(a) profissional: ............................................... 
 
 
Assinatura do(a) aluno(a):.................................................................. 
 
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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ANEXO VI 
 

 

 

 

 

FORMULÁRIO III – RELATÓRIO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES DE 

ORIENTAÇÃO DO POA-NUTRIÇÃO 

 

Equipe POA-Nutrição (ano/semestre de criação): ................................................ 

Período do relatório (ano/semestre): .................................................................... 

 

Integrantes da Equipe de Orientação: 

Nome Categoria Matrícula 

(listar)   

 

Tutores ou tutoras responsáveis: 

Nome Departamento Matrícula 

(listar)   

 

 

Alunos e Alunas sob tutela do Grupo: 

Nome Matrícula 

(listar)  

 

Relato das atividades desenvolvidas: 

(Descrever) 

 

Encaminhamentos realizados a outras instâncias (Coordenação do Curso de 

Nutrição, PRAE, Plantão de Acolhimento Psicológico, Casas de Saúde, Apoio 

Pedagógico, entre outros): 

(Listar e descrever resumidamente) 

 

 

Nome e Assinatura dos membros da equipe de orientação doPOA-Nutrição 

(listar) 

 

 

Nome e Assinatura dos alunos e alunas vinculados à equipe 

(listar) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

FORMULÁRIO IV – RELATÓRIO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS JUNTO AO POA-NUTRIÇÃO 

 

 

Equipe POA-Nutrição (ano/semestre de criação): ................................................ 

Período do relatório (ano/semestre): .................................................................... 

 

Nome do(a) tutor(a) responsável: ........................................................................ 

Nome do(a) aluno(a): ............................................................................................ 

GRR: ..................................................................................................................... 

 

Relato das atividades desenvolvidas: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Plano de estudo para o próximo semestre: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

Nome e Assinatura do(a) aluno(a): 
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