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O primeiro curso de nutrição
O
curso de nutrição do
Centro Universitário
Metodista foi o primeiro
de Porto Alegre e o terceiro do
Rio Grande do Sul. Neste curso
se estuda a ciência dos alimentos,
a melhor maneira de se alimentar,
os nutrientes importantes para ter
uma boa saúde.
Aprende-se sobre: anatomia,
técnica dietética, interação ali
mento-medicamento, comunica
ção e marketing, entre outras dis
ciplinas que permitem o desen
volvimento de atividades como
educação alimentar, avaliação
nutricional, consultoria técnica,
ensino e marketing.
O aluno fica habilitado para
trabalhar em áreas como nutrição
clínica, nutrição social, alimenta
ção coletiva, tecnologia dos ali
mentos, nutrição e atividade físi
ca. O curso disponibiliza dois la
boratórios específicos. Um de téc
nica dietética com cinco mini
cozinhas completas, onde um gru
po de alunos elabora os alimentos
e aprende as técnicas para prepa
rá-los com a mínima perda possí
vel de nutrientes. O outro é cha
mado de Unidade de Alimentação

Laboratório Dietético localizado no Americano
e Nutrição do IPA (UAN), nele os
alunos do 7º semestre trabalham
junto com a nutricionista elabo
rando o cardápio, a lista de com
pras dos alimentos e a preparan

do-os em grande quantidade.
Hoje em dia as pessoas se pre
ocupam muito mais com uma ali
mentação saudável do que no pas
sado, porque se alimentar bem

passou a ser uma necessidade, si
nônimo de qualidade de vida e
uma “melhor idade” tranqüila. O
IPA prepara seus alunos para
atender estas demandas.

Alunos elogiam a localização do campus
Karina de Barros (20) e
Rafaela Bartoli (20) expressam
seus pontos de vista sobre
o curso de nutrição e do
IPA como instituição

As alunas optaram pelo Centro
Universitário Metodista IPA pela
boa localização, pelo referencial e
por ser o mais antigo curso de nu
trição da cidade. Escolheram a
nutrição porque sempre gostaram
de tudo que diz respeito a uma boa
alimentação e saúde. Sobre atua
ção profissional Karina deseja a
área de produção de eventos e Ra
faela prefere a área da geriatria. As
as estudantes afirmam que o cam
po de trabalho é amplo e provei
toso, com boas expectativas.
A falta de livros na biblioteca e
a má organização na secretaria

Karina de Barros (20), do 5º semestre

Rafaela Bortoli (20), do 1º semestre

acadêmica e na praça de alimen
tação são pontos negativos apon
tados pelas acadêmicas. O lado
positivo citado, é o ótimo corpo
docente e as grades curriculares
adequadas tanto à área da pesqui
sa como na área clínica.
Marialva Weber, diretora da

biblioteca afirma que foram com
prados 900 mil livros mas só che
garam 638 mil, a maior parte que
falta é principalmente na área da
saúde, os mais caros. Na antiga
biblioteca havia muitos proble
mas com furtos e livros não entre
gues. Marialva afirma que a res

ponsabilidade também é dos alu
nos já que nem sempre eles têm a
consciência de que os livros são pa
ra o uso de todos.
“Foi feito um grande investi
mento. Agora temos que ir com
calma e por isso é necessário a
colaboração de todos”, conclui.
Simone Volkwin responsável
pelo atendimento e Raul Avari
responsável pelo financeiro dis
seram que o crescimento da Ins
tituição e a o aumento na oferta
de cursos faz com que no período
de matrículas o atendimento fi
que mais lento.
Houve uma melhora após ter
sido implantado o sistema de
senhas e aumentado o número de
funcionários no perído da noite,
já que o maior movimento de alu
nos é registrado neste horário.

Ex-aluna e atual coordenadora
Magda Ambros conta como é ser coordenadora do curso de Nutrição
Magda Ambros Cammerer
atual coordenadora do curso de
Nutrição fala sobre o mercado de
trabalho e novidades apresentadas
pelo curso. Ela se formou há 21
anos e trabalha há 15 no Centro
Universitário Metodista IPA
O curso de nutrição do IPA co
meçou em 1978, ele é proveniente
do curso técnico em alimentação
que existia no Americano. Foi o
primeiro curso instalado em Porto
Alegre e o 3º dentro do estado do
Rio Grande do Sul. Seu diferen
cial é o laboratório da unidade de
alimentos de nutrição.

“Hoje o IPA está deixando

de parecer escola e criando
características de Centro
Universitário. Logo será
Universidade, ele está se

espalhando pela cidade.”
O mercado de trabalho de nu
trição é favorável e produtivo, mas
o profissional tem que ter um dife
rencial, procurar fazer estágios,
participar de enventos científicos
e congressos. É recomendável que
o aluno faça monitorias dentro do
curso, o que facilita sua entrada
no mercado de trabalho.
A novidade do curso no mo

Magda Ambros Cammerer, coordenadora do curso de Nutrição
mento, fica por conta da come
moração da Semana Mundial de
Alimentação, onde os alunos do
IPA vão interagir com estudantes
estrangeiros, indígenas e de outras
etnias, através de uma professora
de nutrição que fará a comparação
entre os diferentes hábitos ali
mentares.

“A Instituição está tendo um
crescimento muito grande, me
sinto satisfeita por ter estuda
do aqui. Hoje o IPA está deixan
d o de parecer escola e criando
características de Centro Uni
versitário. Logo será Universi
dade, ele está se espalhando pe
la cidade”.
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