MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 1874/IFAL, DE 30 DE MAIO DE 2022
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, designado pelo
Decreto Presidencial de 10 de junho 2019, publicado no DOU nº 111, 11 de junho de
2019, seção 2, p. 1, no uso de suas atribuições legais, e o que consta no Processo nº
23041.005192/2022-83,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar a jornada ﬂexibilizada do ambiente organizacional,
Setor de Alimentação e Nutrição Escolar, ligado ao Campus Coruripe, com
atendimento ao público no horário de 07h30 às 19h30, conﬁgurando 12 horas
ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime de turnos ininterruptos ou escalas:
1 - Acolhimento aos(às) discentes e/ou pais e mães e responsáveis, em livre
demanda:
Esclarecimentos sobre os programas em nutrição e encaminhamentos necessários ao
público.
2 - Atendimentos para avaliação do estado nutricional e orientação individualizada
para os discentes, em livre demanda:
É realizado atendimento ambulatorial para avaliação e orientação alimentar e
nutricional aos discentes, em livre demanda.
Avaliação antropométrica: peso, altura, circunferência da cintura, circunferência do
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quadril, Índice de massa corporal.
Aplicação de inquéritos alimentares.
Orientação nutricional individualizada.
Encaminhamentos necessários à equipe de saúde para acompanhamento ou
atendimento imediato ao discente.
3 - Atividades de promoção e prevenção em saúde:
Acompanhamento rotineiro em nutrição dos discentes: avaliação, acompanhamento
e execução dos programas da nutrição.
Procedimentos de supervisão, ﬁscalização da alimentação ofertada para os discentes.
Art. 3º O atendimento ao público será distribuído entre os dois servidores do setor:
KELLY MORGANNA DA SILVA ARAUJO CAVALCANTE, ocupante do cargo de
Nutricionista, matrícula SIAPE nº 1901441;
ANGELA DE GUADALUPE SILVA CORREIA, ocupante do cargo de Nutricionista,
matrícula SIAPE nº 1217835.
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