
                                                         
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO – UFRJ 
DISCIPLINAS ELETIVAS 2021/2 

Nome da Disciplina 
Docente responsável 
(E-mail de contato) 

Período Data e horário 
Número 
de vagas 

Desigualdades em Saúde, Fome e 
Pobreza 

Aline A. Ferreira 
alineaf@nutricao.ufrj.br 

08/10/21 a 
17/12/21 

6ª feira 
14 h às 17 h 

05 

Estudo Integrado de Distúrbios 
Nutricionais de Impacto Coletivo (EDINIC) 

Andréa Ramalho 
aramalho.rj@gmail.com 

28/09/21 a 
25/11/21 

3ª e 5ª feiras 
13:30 h às 16:30 h 

Sem 
limite 

Metabolismo de Compostos Bioativos 
Mariana Monteiro 

mariana@nutricao.ufrj.br 
04/01/22 a 
03/02/22 

3ª, 4ª e 5ª feiras 
15 h às 17 h 

05 

Seminários Josué de Castro 
Dayana R. Farias 

dayana.farias@nutricao.ufrj.br 
30/09/21 a 
27/01/22 

5ª feira 
15 h às 16:30 h 

15 

Metodologia da Pesquisa 
Rosana Salles 

rosana@nutricao.ufrj.br 
04/10/21 a 
01/12/21 

2ª e 4ª feiras 
9:30 h às 12:00 h 

02 

• O discente interessado em cursar a disciplina deverá enviar e-mail para o docente responsável até o dia 
27/09/2021.  

• A inscrição na disciplina estará condicionada a disponibilidade de vagas. 
 
EMENTA DAS DISCIPLINAS: 

• Desigualdades em Saúde, Fome e Pobreza: Discussão sobre os principais indicadores de saúde do Brasil e sua 
relação com a fome e pobreza, especialmente no contexto da Soberania e Segurança Alimentar em grupos e 
populações vulneráveis. 

• EDINIC: Seleção de temas de relevância para a área da Nutrição e da Saúde, integrando as abordagens das 
áreas de conhecimento e das linhas de pesquisa que compõem o núcleo acadêmico do PPGN. Cada tema será 
tratado no nível básico e aplicado ao indivíduo e ao coletivo, na interseção entre as Ciências dos Alimentos, a 
Dietética e a Nutrição Social. 

• Metabolismo de Compostos Bioativos: Introdução e classe de compostos bioativos em alimentos. Introdução 
sobre sistema digestório. Modelos utilizados e técnicas analíticas empregadas para avaliar o metabolismo de 
compostos bioativos. Metabolismo de compostos bioativos de origem animal e vegetal. Fatores que afetam o 
metabolismo de compostos bioativos. Impacto do modo de administração e do processamento de alimentos no 
metabolismo de compostos bioativos. 

• Seminários Josué de Castro: Apresentação de temas de relevância e interesse no campo da Nutrição e saúde 
por docentes e pesquisadores da UFRJ, de outras IES e de Institutos de Pesquisa. Discentes que retornam do 
Doutorado Sanduíche apresentam o projeto que desenvolveram no exterior e compartilham as experiências que 
tiveram. Pesquisadores internacionais, parceiros dos docentes do PPGN, também apresentam seus temas de 
pesquisa. 

• Metodologia da Pesquisa: Propiciar ao aluno uma visão teórica e prática sobre o conhecimento científico e 
outros tipos de conhecimento; compreender a importância da pesquisa científica no âmbito da nutrição; 
conhecer os tipos e fundamentos metodológicos de uma investigação, analisar as etapas da pesquisa científica 
e discutir sobre as formas de apresentação dos projetos de pesquisa para a comunidade acadêmica. 


