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PERFIL PROFISSIONAL DAS CANDIDATAS:
- Michelle Galindo de Oliveira - Nutricionista, Mestre em Nutrição na Área de Ciências dos Alimentos e Doutora em Nutrição pelo
Programa de Pós-Graduação em Nutrição/UFPE, atuando como docente nas disciplinas de Administração de Unidades de
Alimentação e Nutrição I, Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição II e Empreendedorismo. Atualmente coordena o
Estágio Curricular na Área de Coletividade Sadia e atua como Vice-Coordenadora do Curso de Nutrição do CAV/UFPE.
- Matilde Cesiana da Silva - Nutricionista, Mestre em Nutrição na Área de Bases Experimentais da Nutrição e Doutora em Nutrição
pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição/UFPE, atuando como coordenadora da disciplina de Técnica Dietética e na
Orientação de Estágio Curricular na Área de Coletividade Sadia do Curso de Nutrição do CAV/UFPE. Coordenou a Monitoria do
Curso de Nutrição do CAV/UFPE , durante 9 anos, no período de 2013 a 2021. Atualmente integra o Grupo de Pesquisa
Neurociência e Comportamento Alimentar da Universidade Federal de Pernambuco
MISSÃO
Conduzir o curso de Nutrição, de forma a propiciar a construção e o compartilhamento de saberes, visando o avanço da ciência da
nutrição, na formação de profissionais humanizados, éticos, reflexivos e críticos, com a perspectiva de contribuir com o
desenvolvimento, através da promoção da saúde numa visão interprofissional.
PROPOSTAS
-Promover a interação entre a Direção do Centro, o Corpo Técnico, os Docentes e os Discentes do Curso de Graduação em
Nutrição de forma a apresentar uma gestão integrativa e participativa que atenda às necessidades para melhoria do ensino,
pesquisa e extensão;
-Gerar maior integração entre o corpo docente do Curso de Graduação em Nutrição e a coordenação na elaboração de propostas de
melhoria para o Curso;
-Socializar as situações vivenciadas na coordenação com o corpo docente, promovendo o diálogo e a responsabilidade acadêmica
compartilhada;
-Apoiar a atuação do Diretório Acadêmico nas discussões do currículo de nutrição em favor do sentido público do ensino e da
formação do nutricionista;
-Estabelecer um sistema de acompanhamento dos egressos em sua trajetória acadêmica e profissional com vistas a oferecer
indicadores para avaliação institucional;
-Discutir com representantes de turma e corpo docente, melhorias para o processo ensino-aprendizagem;
-Identificar junto aos discentes as demandas de atividades complementares à sua formação;
-Fortalecer a interdisciplinaridade no curso de nutrição e a interprofissionalidade junto aos demais cursos de graduação;
-Unir esforços com a coordenação de estágio curricular para o estabelecimento de convênios e acordos de cooperação com
organizações técnicas, científicas, culturais, comerciais, públicas e/ou privadas da Região, a fim de viabilizar a regionalização do
estágio curricular;
-Colaborar para a continuidade do aprimoramento do Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição.

