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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DISCIPLINAR 
NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 
DA ANHANGUERA EDUCACIONAL 

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF DISCIPLINES 

INTEGRATION PROGRAM IN THE ANHANGUERA 

EDUCACIONAL NUTRITION GRADUATION COURSE 

RESUMO 

A interdisciplinaridade pode ser definida como um processo de 
integração entre disciplinas, numa tentativa de superação da ex-
cessiva especialização e isolamento disciplinar ocorrido ao longo 
dos anos. Na formação do profissional nutricionista, a interdisci-
plinaridade é necessária para que se atinja o objetivo de formação 
generalista, com visão integral e multidisciplinar do ser humano. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a implementação de um pro-
grama de integração disciplinar no curso de graduação em Nutri-
ção, utilizando como instrumento avaliativo formulários preen-
chidos pelos docentes e discentes do curso após realização do pro-
jeto piloto. Em ambas as avaliações o resultado foi predominante-
mente positivo, considerando as notas aplicadas a cada um dos 
quesitos. Esse resultado leva à validação do programa, conside-
rando alguns ajustes sugeridos pelos participantes e pelos respon-
sáveis pela elaboração do mesmo. 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade, curso de Nutrição, formação 

profissional. 

ABSTRACT 

The interdisciplinarity can be defined as an integration process 
among disciplines, in an attempt of overcoming of the extreme 
specialization and discipline isolation occurred along the years. In 
the professional nutritionist formation, the interdisciplinarity is 
necessary to reach the objective of general formation, with multid-
isciplinary and integral vision of the human being. The objective of 
this work was to evaluate the implementation of a disciplines inte-
gration program in the Nutrition graduation course, using as 
evaluating instrument forms filled by the professors and students 
of the course after accomplishment of the pilot plan. In both 
evaluations the result was predominantly positive, considering 
notes applied to each one of the questions. This result takes to the 
validation of the program, considering some adjustments sug-
gested by the participants and the responsibles for the elaboration 
of the program. 
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1. INTRODUÇÃO 

A profissão de nutricionista no Brasil está ganhando espaço no mercado de trabalho de 

maneira sempre ascendente desde a criação do seu primeiro curso, ainda na década de 

30, até os dias atuais. Essa afirmativa pode ser corroborada por dados do Conselho Fe-

deral de Nutricionistas (CFN), que mostra em seus registros atualmente 355 cursos de 

graduação em Nutrição em todo o país (CFN, 2008). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Nutri-

ção (CNE/CES 5/2001), o nutricionista deve ser um profissional generalista, e essa 

formação exige desenvolvimento de competências e habilidades que resultam na cons-

trução de um egresso dinâmico e ativo, com visão integral do ser humano, que possa 

enxergá-lo em todas as dimensões do conhecimento, e agir em equipe (GATTÁS, 2005; 

YPIRANGA, 1996 apud MOTTA, 2003). Os conteúdos propostos, para se alcançar a 

formação generalista, devem contemplar disciplinas das áreas de ciências biológicas e 

da saúde, alimentação e nutrição, além de humanas, exatas e sociais (MOTTA, 2003). 

A formação do profissional, por meio dos projetos pedagógicos dos cursos, 

deve transpor o campo do saber técnico-científico, construindo também a visão crítica, 

reflexiva e humanista do indivíduo e da coletividade (GATTÁS, 2005). 

Preconiza-se a integração entre o mundo de ensino e do trabalho, com ênfase 

no trabalho multidisciplinar, com adoção de metodologias ativas de aprendizagem, cu-

ja implementação vai de encontro aos modelos rígidos dos currículos tradicionais 

(SANTOS et al., 2005). 

Para contemplar essas exigências, é necessário o trabalho interdisciplinar nos 

cursos de graduação em Nutrição. Sendo assim, o objetivo desse artigo é avaliação a 

implantação de um programa de integração disciplinar em um curso de graduação em 

Nutrição pertencente ao grupo Anhanguera Educacional. 

1.1. Interdisciplinaridade 

O processo ensino-aprendizagem é um campo em constate mudança. Vivemos hoje 

uma realidade de especialização do saber que fez com que os pesquisadores, que antes 

procuravam compartilhar os conhecimentos entre as diferentes áreas, como Aristóteles 

e Galileu, passassem a compartilhar apenas entre seus pares, inseridos num círculo 

próximo e restrito (LEIS, 2005). 
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Nesse processo de mudança, cada disciplina tornou-se um setor autônomo, 

com linguagem própria e fechada a outras áreas do conhecimento. As próprias institu-

ições de ensino, pela da divisão das áreas em departamentos, sendo que cada depar-

tamento possui sua autonomia, colaboram para a criação de um modelo de competição 

entre as áreas e os profissionais que representam cada uma delas (FLEURI, 1993). 

A ampliação do conhecimento, o desenvolvimento e os avanços tecnológicos 

contribuíram para uma especialização profissional que por muitas vezes impede a co-

municação entre áreas do conhecimento e disciplinas. Ao contrário, esses avanços aca-

baram por gerar profissionais incapazes de dialogar e dividir seus conhecimentos entre 

si. Entre outros fatores que contribuíram para a especialização do ensino podemos ci-

tar: os contextos socioeconômicos, a evolução das ciências e das tecnologias, as políti-

cas universitárias e as práticas pedagógicas (BIROCHI, 2000).  

Para Japiassu (1976), existe a fragmentação dos projetos pedagógicos, que pre-

za a divisão do saber representado por cada disciplina. Os departamentos isolados não 

permitem o contato entre seus professores e suas experiências, e muito menos o com-

partilhamento das vivências (GATTÁS, 2005). Segundo Amorim (2001), a fragmenta-

ção do conhecimento, resultado da organização interna das instituições de ensino, difi-

culta a interação entre as disciplinas que é necessária à formação do aluno (GATTÁS, 

2005). 

Acaba-se chegando num consenso quanto à necessidade de mudanças na con-

cepção da estrutura de ensino (BIROCHI, 2000). E a partir daí vislumbra-se a interdis-

ciplinaridade como forma de trabalho capaz de ser essa ferramenta de mudança. 

A interdisciplinaridade pode ser definida como a troca de métodos e interação 

entre disciplinas (BIROCHI, 2000; JAPIASSU, 1976 apud GATTÁS, 2005). Ela tenta su-

perar o fato notório de que cada disciplina possui fronteiras fixas e que proporcionam 

ao aluno uma visão restrita da realidade, que dificulta o entendimento de sua comple-

xidade (LÜCK, 2001, apud GATTÁS, 2005). Num sentido mais profundo, a interdisci-

plinaridade pode ser definida como uma reação ao processo de compartimentalização 

e normalização das disciplinas. Ela também corresponde a um ponto de contato entre 

disciplinas de conteúdos e lógicas diferentes (LEIS, 2005). O bom projeto curricular 

considera tanto a perspectiva interdisciplinar quanto a perspectiva disciplinar (KLEIN, 

1998), ou seja, estão no mesmo patamar de importância as disciplinas em si como a in-

teração entre elas. 
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Segundo Domingues (1979), a interdisciplinaridade também é uma comunica-

ção constante e integração de conceitos, terminologia, procedimentos, dados e organi-

zação no ensino e pesquisa. Ela promove uma ação educativa pela quebra de modelos 

e parâmetros (LOPEZ, 2006). 

Um referencial quando se trata de interdisciplinaridade é o documento gerado 

no Congresso de Locarno (1997), que propõe a construção de uma nova organização 

curricular no ensino superior, movida pela necessidade de criar vínculos entre as dife-

rentes disciplinas (BIROCHI, 2000). 

Fazenda (1994) considera que a interdisciplinaridade nasceu como uma oposi-

ção às organizações curriculares que privilegiavam uma excessiva especialização e 

compartimentalização do saber em disciplinas, que cria no aluno uma visão restrita e 

limitada do saber (LOPEZ, 2006). Essa fragmentação do conhecimento não necessaria-

mente concorreu para uma resolução de forma positiva e eficiente dos problemas ori-

undos da prática profissional, especialmente no setor saúde (GATTÁS, 2005). A inter-

disciplinaridade deixa para trás a visão fragmentada das disciplinas, e propõe ao 

mesmo tempo uma visão interdisciplinar de nós mesmos e da realidade que nos cerca, 

sem o condicionamento imposto pelo racionalismo técnico (GIACON, 2002). 

A proposta maior da interdisciplinaridade é que cada disciplina possa se inte-

grar com as demais, transcendendo suas próprias áreas, contribuindo e recebendo com 

informações umas das outras (GATTÁS, 2005), formando uma equipe de trabalho que 

colabore na pesquisa e no ensino (LENOIR, 1998). Os conhecimentos propostos e ad-

quiridos em cada disciplina devem estar relacionados de forma que tenham significa-

do e sentido (GIACON, 2002). Isso deve ser feito reconhecendo as limitações do pró-

prio conhecimento, aceitando críticas e idéias contrárias, e buscando a interdisciplina-

ridade, abrimos as portas para um mundo multidimensional (MOTTA, 2003).  

Por meio da interdisciplinaridade pode-se pensar em resolução de problemas 

não por uma disciplina isolada, mas promovendo o diálogo entre áreas e pesquisado-

res. Esse pensamento exige que o profissional se familiarize com outras áreas, com ati-

tude de humildade e disponibilidade, reconhecendo sua dificuldade e também a pos-

sibilidade de solução por um pensamento diferente (GARCIA et al., 2007). 

E não se pode pensar que a interdisciplinaridade irá reduzir o potencial técni-

co das disciplinas isoladas. Pelo contrário, ao promover a integração, ela explora me-

lhor as potencialidades de cada ciência e os seus limites, exigindo muita criatividade 

(ETGES, 1993, apud GATTÁS, 2005). 
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Segundo Minayo (1991), a integração entre as disciplinas é necessária, pois 

nenhuma delas isolada consegue alcançar seu objetivo, que envolve, além do conheci-

mento técnico, relações sociais, emocionais e culturais (GATTÁS, 2005). Essa proposta 

requer que, mantendo-se a diferença disciplinar e a especialização que cabe a cada 

uma, preservando suas especificidades, todos incorporem conhecimentos dentro de 

um todo indistinto, que assegure a troca e o enriquecimento pela complementaridade 

pretendida (LENOIR, 1998). 

A sistematização dos conhecimentos de forma integrada também é uma ex-

pressão da interdisciplinaridade (GATTÁS, 2005). 

Segundo On (1998), mais que um método, a interdisciplinaridade é uma nova 

postura a ser assumida pelos profissionais (GATTÁS, 2005). Santomé (1998) associa a 

interdisciplinaridade ao desenvolvimento de traços da personalidade, uma vez que 

pressupõe flexibilidade, confiança, paciência, capacidade de adaptação, aceitação de si 

mesmo e do outro, aceitação de riscos e de novos papéis. É uma antecipação de situa-

ções que serão vivenciadas na vida profissional (GATTÁS, 2005). 

Nesse contexto, o professor que trabalha a interdisciplinaridade deve estar 

sempre avaliando o seu trabalho, verificando se está adequado à realidade e se leva o 

aluno à aprendizagem significativa (JOSGRILBERT, 2002). 

1.2. Interdisciplinaridade e a formação dos profissionais de saúde 

Para Nunes (1998), o profissional de saúde deve ser capaz de compreender o processo 

saúde-doença, tendo uma visão multidimensional e integral do ser humano. Essa per-

cepção exige um modelo interdisciplinar de ensino, que trate das integrações e sinergi-

as entre as disciplinas (GATTÁS, 2005). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96 não traz a interdisciplina-

ridade como método ou processo didático, mas a inclui quando exige utilização de me-

todologias que integrem o aluno e a integração entre os conteúdos ministrados. Ela 

contempla a organização das instituições na sua forma pluridisciplinar (BRASIL 1996). 

A operacionalização desses métodos só será feita pelas instituições de ensino que as-

sim o quiserem, como forma de valorização sua utilização na educação (GATTÁS, 

2005).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais definem a saúde como uma área inter-

disciplinar, pois “o processo saúde-doença envolve relações sociais, a biologia e as ex-
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pressões emocionais”. Isso faz com que ela se torne um campo de alta complexidade, 

pois requer conhecimento nas áreas ambientais, clínicas, epidemiológicas, comporta-

mentais, sociais e culturais (GARCIA et al., 2007). Homologados pelo Conselho Nacio-

nal de Educação em 03/10/01, as Diretrizes Curriculares para o curso de Nutrição, fo-

cam a flexibilização do ensino, com ênfase na formação geral. Ainda assim, na concep-

ção dos cursos de graduação, houve um predomínio evidente das ciências biológicas 

na formação acadêmica (MOTTA, 2003). 

Para reverter essa situação, as instituições de ensino enfrentam alguns desafi-

os, tais como desenvolver, dentro da sua concepção de ensino, atividades caracteriza-

das pela flexibilidade, adaptabilidade e interconectividade, ao mesmo tempo em que 

se cria uma rede de intercâmbio de conhecimento e processamento de informações 

(BRUNNER, 1990, apud BIROCHI, 2000). 

É um processo difícil de ser realizado, pois o trabalho interdisciplinar deve 

transcender as particularidades, singularidades e o agir de cada indivíduo isolado 

(GATTÁS, 2005). 

Implantar um projeto interdisciplinar também pode gerar reações de defesa, 

pois é uma atitude inovadora e que exige mudanças (JAPIASSU, 1976, apud GATTÁS, 

2005). Além disso, em qualquer momento ou situação, exige a participação e o envol-

vimento dos educadores, pois existe a necessidade de formação de um projeto comum, 

que supere a fragmentação entre as disciplinas (GATTÁS, 2005). 

Outro ponto de resistência à proposta interdisciplinar reside no fato de que 

alguns profissionais acreditam que ao estabelecer uma metodologia interdisciplinar, os 

conteúdos essenciais das disciplinas seriam negligenciados (KLEIN, 1998), o que já foi 

contestado por diversos autores, como Gattás (2005) e Lenoir (1998). 

Segundo Japiassu (1976), a interdisciplinaridade, enquanto método, é uma al-

ternativa que evidencia uma possibilidade de o sujeito lidar com o seu saber (LOPEZ, 

2006). 

1.3. Experiências de interdisciplinaridade no Brasil 

A interdisciplinaridade pode ser vivenciada de várias formas. Alguns mecanismos de 

integração já existem em instituições de ensino, e são representados pelos seminários 

de encerramento de curso, ensaios e projetos finais (KLEIN, 1998). 
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Dentre as experiências vividas por instituições de ensino no Brasil, algumas 

podem ser citadas, como a Escola do Futuro, núcleo de pesquisa da Universidade de 

São Paulo, que entre os seus princípios traz a “promoção e aceleração do intercâmbio 

de idéias e experiências entre educadores e instituições acadêmicas através da realiza-

ção de cursos, seminários, oficinas e outros eventos. Pretende-se, assim, conciliar a 

pesquisa universitária com a prática da sala de aula” (BIROCHI, 2000). 

Outra experiência acontece com os alunos de Administração de Empresas da 

Universidade Anhembi-Morumbi, que vêm realizando trabalhos interdisciplinares 

desde 1991, com a missão de gerar um entrelaçamento das disciplinas e do saber. Nes-

se caso, cabe ao professor de Metodologia Científica coordenar as pesquisas quanto a 

normas e prazos, mas prevê a participação de todos os demais professores no processo 

(ALTHEMAN, 1998 apud BIROCHI, 2000). 

O Programa Unisaúde, ligado à Faculdade de Medicina da Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Sul, possibilita a convivência entre a equipe do Programa Saú-

de da Família (PSF) e estudantes de graduação de diferentes cursos, o que proporciona 

não só a visão da prática profissional como um todo, mas também uma maneira de vi-

venciar a interdisciplinaridade (BUCHABQUI, 2006). 

Como proposta de implementação de atividades interdisciplinares, é funda-

mental ter um projeto claro para o entendimento cognitivo e operacional, no qual cada 

um possa perceber-se interdisciplinar (GATTÁS, 2005).  

Pautado em todos os conceitos e situações evidenciadas acima, e com o objeti-

vo de construir um projeto pedagógico que contribua para a formação de um profis-

sional capaz de atender às necessidades do mercado de trabalho de forma generalista e 

interdisciplinar, a coordenação do Curso de Nutrição da Anhanguera Educacional 

propôs o projeto: Programa de Integração Disciplinar – PID (ANHANGUERA 

EDUCACIONAL, 2008), e procede à sua avaliação. 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a implementação de um programa de inte-

gração disciplinar no curso de graduação em Nutrição da Anhanguera Educacional. 

Os objetivos específicos foram avaliar a implementação do programa de integração 

disciplinar a partir da visão dos discentes e dos docentes do curso de Nutrição da A-

nhanguera Educacional. 
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3. METODOLOGIA 

A proposta de implementação do Programa de Integração Disciplinar – PID, partiu da 

coordenação do curso de Nutrição da Faculdade Latino Americana – Anápolis, perten-

cente ao grupo Anhanguera Educacional, oriunda da análise do desempenho dos dis-

centes nas atividades curriculares e extracurriculares, e da metodologia de avaliação 

utilizada pelas disciplinas do curso em questão. 

Nessa análise, a coordenação do curso observou a dificuldade dos alunos em 

organizar e sistematizar os trabalhos solicitados pelos professores, o pouco conheci-

mento e interesse acerca de normas para publicação de trabalhos acadêmicos, e a pou-

ca integração entre os conteúdos abrangidos pelas disciplinas de cada uma das séries. 

As disciplinas pareciam desconexas para os alunos. 

Com o objetivo de modificar tal situação, a coordenação implantou um pro-

grama no qual os alunos do curso elaboram trabalhos acadêmicos relacionando conte-

údos de todas as disciplinas pertencentes à série que estão cursando. Esse trabalho foi 

denominada Programa de Integração Disciplinar – PID, cuja operacionalização se dá 

da seguinte forma: 

1) Os alunos de dividem em grupos de cinco a oito alunos; 

2) A coordenação do curso, juntamente com os professores, define alguns 
temas, de acordo com os conteúdos das disciplinas de cada série e bus-
cando os pontos de ligação entre elas. Esses temas são sorteados entre 
os grupos; 

3) Cada grupo escolhe, de acordo com o tema que lhe coube, um profes-
sor orientador; 

4) Os grupos realizam pesquisas bibliográficas acerca do tema; 

5) Os grupos elaboram um trabalho escrito, de acordo com as normas es-
tabelecidas pelo “Guia para elaboração de trabalhos acadêmicos para o 
Curso de Nutrição da Faculdade Latino Americana”; 

6) Os grupos apresentam os trabalhos para um grupo de professores ava-
liadores, utilizando recurso visual (data show, retro projetor ou vídeo); 

7) Os grupos entregam cópias dos trabalhos para todos os professores da 
sua série.  

Como auxílio para os alunos, foi elaborado o já citado “Guia para elaboração 

de trabalhos acadêmicos para o Curso de Nutrição da Faculdade Latino Americana1”, 

que contém dados quanto à formatação dos trabalhos segundo normas científicas. 

                                                           
1 Na data atual: Faculdade Anhanguera de Anápolis. 
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Os grupos, além de contarem com o professor orientador, recebiam orienta-

ções específicas dos demais professores da sua série, a fim de que os trabalhos conti-

vessem referência a todas as disciplinas ministradas. 

Em todas as disciplinas as avaliações aplicadas aos alunos utilizam os conteú-

dos apresentados nos trabalhos. 

Ao término das apresentações orais, os alunos recebiam sugestões, orientações 

e críticas dos professores avaliadores, como uma forma de prepará-los para a apresen-

tação do seu trabalho de conclusão de curso (TCC) e outras atividades que exijam a-

presentação em público. 

Terminadas todas as avaliações, dos trabalhos orais e escritos, a coordenação 

do curso procedeu à avaliação do programa, utilizando para isso dois formulários pa-

drões: um para avaliação do programa pelo corpo docente e outro para avaliação pelo 

corpo discente. 

O corpo docente deveria avaliar os seguintes itens, com resposta SIM ou 

NÃO: 

1) Se o programa promoveu a integração entre as disciplinas; 

2) Se os alunos solicitaram orientação com regularidade; 

3) Se os alunos compareceram às orientações agendadas; 

4) Se houve integração entre os membros do grupo; 

5) Se os trabalhos escritos apresentavam a qualidade esperada; 

6) Se as apresentações orais alcançaram a qualidade esperada; 

7) Se o conteúdo apresentado foi aproveitado pelos demais alunos; 

8) Se o formulário para avaliação dos trabalhos escritos é adequado; 

9) Se o formulário para avaliação dos trabalhos orais é adequado; 

10) Se o docente se sentiu motivado a participar do programa. 

O corpo discente deveria avaliar conferindo notas de 1 a 5 – onde 1 significa 

totalmente insatisfatório e 5 totalmente satisfatório, os seguintes itens: 

1) Orientação da coordenação do curso quanto ao desenvolvimento do 
programa; 

2) Clareza na definição do tema do trabalho; 

3) Relevância do tema; 

4) Clareza no conteúdo a ser cobrado em cada disciplina; 

5) Envolvimento dos professores; 

6) Disponibilidade do professor para orientação nos horários agendados; 
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7) Interação entre os membros do grupo; 

8) Aprendizado relativo ao conteúdo do seu trabalho; 

9) Aprendizado quanto ao conteúdo dos trabalhos dos colegas. 

Estes formulários foram aplicados a todos os docentes e discentes que se dis-

puseram a proceder à avaliação. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto às avaliações realizadas pelo corpo docente, totalizando doze (todos os docen-

tes que participaram do programa), os resultados obtidos podem ser expressos de duas 

maneiras, conforme demonstram a Tabela 1 e a Ilustração 1: 

Tabela 1. Avaliação do programa pelo corpo docente. 

 Sim Não Não responderam 

1. O programa promoveu a integração entre as disciplinas? 100% 0 0 

2. Os alunos solicitaram orientação com regularidade? 42% 58% 0 

3. Os alunos compareceram às orientações agendadas? 25% 67% 8% 

4. Houve integração entre os membros do grupo? 67% 33% 0 

5. Os trabalhos escritos apresentavam a qualidade esperada? 17% 67% 16% 

6. As apresentações orais alcançaram a qualidade esperada? 67% 8% 25% 

7. O conteúdo apresentado foi aproveitado pelos demais alu-

nos? 

50% 16% 34% 

8. O formulário para avaliação dos trabalhos escritos é ade-

quado? 

75% 25% 0 

9. O formulário para avaliação dos trabalhos orais é adequa-

do? 

75% 0 25% 

10. Você se sentiu motivado a participar do programa? 92% 0 8% 

A visualização das respostas pode ser feita no gráfico abaixo: 
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Ilustração 1. Avaliação dos docentes. 
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Observando alguns comentários dos docentes para cada um dos itens avalia-

dos, é importante ressaltar que, para a pergunta 1, 100% responderam que houve inte-

gração das disciplinas, mas não da forma esperada.  

O pequeno número de alunos que solicitou orientação (item 2) e o também 

pequeno número que compareceu às reuniões agendadas (item 3), certamente prejudi-

cou a qualidade final dos trabalhos. O item 5 confirma essa hipótese, já que a maior 

parte (67%) dos docentes considerou que os trabalhos escritos não atingiram a quali-

dade esperada. Havia muito material retirado de sites não científicos e muitas cópias li-

terais. 

Quanto ao fato de a maior parte dos trabalhos orais ter atingido a qualidade 

esperada (item 6), pode se dever ao fato de que, após entrega dos trabalhos escritos, os 

alunos se preocuparam mais em obter orientações dos professores. 

Uma questão relevante foi o baixo aproveitamento do conteúdo pelos colegas, 

(item 7) constatado pelo fato de muitos alunos não assistirem as apresentações dos ou-

tros grupos, apenas do seu, e também por haver muita conversa paralela entre os alu-

nos durante as apresentações dos colegas. Uma nova forma de cobrança e de apresen-

tação deve ser proposta para que esse objetivo seja atingido na sua totalidade. 

Apesar da maioria dos docentes se sentir motivado a participar do programa 

(item 10), a qualidade ruim dos trabalhos entregues foi motivo de desânimo para al-

guns deles. Algumas questões de ordem prática, já citadas por Klein (1998), tais como 

tempo disponível, planejamento e orçamento acabam por restringir a participação es-

perada dos mesmos. Lembrando que todos os professores do curso são horistas e reali-

zaram as atividades de orientação dos trabalhos dentro do seu horário de aula. 

Nas avaliações do corpo discente, o total de participantes foi 145, o que repre-

senta 57% dos alunos regularmente matriculados no curso de Nutrição, e que conse-

qüentemente participaram do programa. A Ilustração 2 traz os resultados numéricos 

dessa avaliação, onde as notas de iguais ou maiores que 3 indicam satisfação com o i-

tem avaliado. 
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Ilustração 2 - Avaliação dos discentes. 

Legendas para a Ilustração 2 (acima) e Ilustrações 3 a 11 (abaixo): 

1) Orientação da coordenação do curso quanto ao desenvolvimento do 
programa. 

2) Clareza na definição do tema. 

3) Relevância do tema. 

4) Clareza no conteúdo a ser cobrado em cada disciplina. 

5) Envolvimento dos professores. 

6) Disponibilidade do professor para orientação nos horários agendados. 

7) Interação entre os membros do grupo. 

8) Aprendizado relativo ao conteúdo do seu trabalho. 

9) Aprendizado quanto ao conteúdo dos trabalhos dos colegas. 

As Ilustrações 3 a 11 permitem visualizar cada um dos itens avaliados por no-

ta aferida: 
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Ilustração 3. Avaliação dos discentes - item 1. 
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Ilustração 4. Avaliação dos discentes - item 2. 
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Ilustração 5. Avaliação dos discentes - item 3. 
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Ilustração 6. Avaliação dos discentes - item 4. 
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Ilustração 7. Avaliação dos discentes - item 5. 
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Ilustração 8. Avaliação dos discentes - item 6. 
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Ilustração 9. Avaliação dos discentes - item 7. 
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Ilustração 10. Avaliação dos discentes - item 8. 
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Ilustração 11. Avaliação dos discentes - item 9. 

Pelas avaliações feitas e pelos comentários dos discentes, pôde-se observar 

que alguns professores tiveram dificuldade em inserir o conteúdo da sua disciplina 

dentro de alguns temas escolhidos. Em primeiro lugar, o professor deve saber, além da 
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parte técnica, fazer a contextualização da sua disciplina em termos de história e proce-

dimentos metodológicos, como citado por Klein (1998). A falta de entendimento apro-

fundado de qualquer um desses itens pode gerar insegurança no próprio docente para 

realizar a ligação da sua disciplina com as demais e com os temas dos trabalhos apre-

sentados. 

Nota-se, contudo, uma avaliação predominantemente positiva do programa 

por parte dos docentes e dos discentes. Certamente existem pontos a serem melhora-

dos, e que o serão a partir do relatório do programa e de reuniões pedagógicas que se-

rão realizadas com os docentes e discentes em conjunto com a coordenação do curso. 

Os resultados obtidos estão em consonância com Altheman (1998), na avalia-

ção dos Trabalhos Interdisciplinares do curso de Administração de Empresas da Uni-

versidade Anhembi-Morumbi. Ele cita que ao longo do período de desenvolvimento 

do projeto, muitas críticas e sugestões foram feitas, e muitas delas foram acatadas, a-

perfeiçoando-se o roteiro original. E esse resultado final foi muito positivo no processo 

de formação dos alunos (BIROCHI, 2000). 

Em trabalho avaliado por Gattás (2005), nos cursos de graduação na área de 

saúde da Universidade de Uberaba – UNIUBE, a participação e o envolvimento dos 

professores foi de extrema importância para a realização do mesmo. Ainda que com 

uma proposta diferente, que envolve a interdisciplinaridade na prática do aluno, a 

proposta é semelhante, e prova que, na construção do saber, as ferramentas devem ser 

construídas com a participação de todos os envolvidos no processo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de interdisciplinaridade no ensino superior é complexa e exige uma série 

de adequações e modificações à estrutura de trabalho até então vivenciada pelas insti-

tuições de ensino. 

As mudanças propostas podem suscitar reações negativas em qualquer parte 

envolvida, pois geram alterações no equilíbrio existente até então. E essas mudanças 

exigem não apenas implantar inovações, mas sim adequar o trabalho à realidade das 

necessidades dos alunos. Todas as partes envolvidas devem agir de forma consciente, 

buscando a harmonia do processo. Cada passo é uma vitória que consolida uma etapa, 

e a cada etapa vencida o processo de mudança se faz presente, ultrapassando o que an-

tes era imutável (RAMOS, 2002). 
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A partir de uma avaliação positiva, o Programa de Integração Disciplinar do 

curso de Nutrição da Anhanguera Educacional mostrou atender ao que foi proposto: a 

interação entre os conteúdos ministrados nas disciplinas das séries, a integração entre 

os professores de diferentes disciplinas e a interação entre os próprios alunos. Além 

disso, cumpriu os outros objetivos propostos, de preparar os alunos para elaboração de 

trabalhos e apresentações em público. 

Certamente algumas modificações deverão e serão feitas na proposta inicial 

do programa, dentro do que foi colocado pelos docentes e discentes em suas avalia-

ções, mas a idéia inicial será mantida: conseguir a interdisciplinaridade e ensinar o a-

luno a andar com suas próprias pernas, não pelos caminhos mais fáceis, mas pelos ca-

minhos que o levarão mais longe, mesmo que para isso as dificuldades encontradas se-

jam maiores. 
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