Curso Superior de Tecnologia em Nutrição
Sobre o Profissional
O Curso de Nutrição da Faculdade HOTEC terá a responsabilidade de formar não só o aluno, mas
também, o ser humano, com característica generalista, humanista e crítica, ciente do papel a
desempenhar na sociedade, capaz a atuar, visando à segurança alimentar e a atenção dietética,
em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a nutrição se apresentem
fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a prevenção de
doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e
cultural.
O egresso na HOTEC terá papel fundamental na busca pelo melhor desempenho da Instituição,
norteando as bases para futuras gerações de estudantes. Por isso a preocupação de se ministrar
além do conhecimento das bases da nutrição, uma formação humanística e ética, que aliados à
prática, faz o aluno vivenciar a realidade dos fenômenos em constante transformação.
O perfil pretendido do nutricionista egresso do curso de Nutrição da HOTEC segue o perfil do
profissional definido pela categoria, ou seja:
“O nutricionista é o profissional com formação generalista e com percepção crítica da
realidade socioeconômica, cultural e política, que tem por objeto de estudo a relação homemalimento, e por objeto de trabalho a alimentação e nutrição de indivíduos e grupos
populacionais, sob a ótica da promoção, preservação e recuperação da saúde. ”
A grade curricular possibilita o desenvolvimento de um perfil profissional mais adequado ao
mercado de trabalho, sendo que capacita também o futuro nutricionista:
 Aplicar a Nutrição Clínica a partir de Avaliação Nutricional e participar em equipes
multiprofissionais de saúde.
 Gerenciar Unidades de Alimentação e Nutrição e programas voltados à melhoria das condições
nutricionais da população.
 Atuar em programas de educação e de vigilância nutricional, compromissados com a realidade
social e a melhoria da qualidade de vida.
 Capacitar o egresso na busca de novos conhecimentos a partir das fontes de informação
científica e técnica, proporcionando-lhe a educação continuada.
 Despertar no aluno o espírito crítico e inovador, mediante o treinamento constante na área
da pesquisa. O profissional que será formado pelo Curso de Nutrição da HOTEC deverá
apresentar conhecimentos sólidos sobre a relação homem-alimento, atuando de forma
competente na promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação de indivíduos
enfermos e coletividades. Espera-se que o egresso do Curso de Nutrição detenha os
conhecimentos técnico científicos para a atuação nas três áreas primordiais da Ciência da
Nutrição: Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição, Nutrição Coletiva e Nutrição
Clínica. Por outro lado, espera-se que o profissional possa posicionar-se criticamente frente às

situações éticas cotidianas envolvendo a atuação profissional, agindo de forma humanística,
pautada na justiça e no bem-estar da sociedade. O egresso do Curso de Nutrição deverá
apresentar capacidade de identificar e solucionar problemas, de forma crítica e criativa,
aplicando seus conhecimentos científicos, atuando de forma inter profissional, gerenciando e
liderando equipes

