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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

PROJETO DE  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “NUTRIÇÃO CLINICA” 

 

A Diretora da FACISA e a  Coordenadora do Curso der Nutrição da UNIPAC - Juiz de 

Fora – torna público o presente Edital do Processo Seletivo nº 01/2019, para preenchimento 

de vagas para o Projeto “NUTRIÇÃO CLÍNICA”. 

1- Poderá candidatar-se ao Projeto, o(a) acadêmico(a) que preencher os seguintes 

requisitos: 

 Encontrar-se regularmente matriculado nos 6º ou 7º períodos do Curso de 

Nutrição, sem nenhuma pendência de documentos na Secretaria; 

 Estar adimplente junto ao setor administrativo, tanto na parte financeira como 

documental; 

 Não apresentar pendências na Biblioteca; 

 Estar aprovado nas disciplinas de Educação Nutricional, Avaliação 

Nutricional, Nutrição e dietética do adulto e do idoso, Dietoterapia das 

patologias do Trato Gastrointestinal, Dietoterapia das patologias Críticas e 

Crônicas. 

 Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou superior a 70% (setenta 

por cento), bem como um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de 

freqüência. 

  

2- O Concurso, alvo do presente edital, será realizado no período de 01 a 05  de Abril 

de 2019, com realização das provas na sala 207, no horário de 11:40. 

 

3- As inscrições serão realizadas na Coordenação do Curso de Nutrição, no  

período de 26 a 29 de Março de 2019. No ato da inscrição, o candidato deverá 

apresentar currículo, no formato Lattes. 

 

4- O candidato será avaliado através de prova teórica, prova prática, entrevista e 

análise de currículo, pela coordenadora do Curso de Nutrição e por um professor.  

 

5- Após avaliação será realizada uma média global em que o candidato para ser 

aprovado deverá ter pontuação maior que 80 pontos. 

 

6- O concurso, bem como o exercício das atividades terá validade de 01(um) semestre 

e serão oferecidas 4(quatro) vagas, 2 (duas) para o 6º período e 2 (duas) para o 



sétimo, podendo ser prorrogado por 01 (um) semestre letivo.  Para o exercício das 

atividades não haverá  remuneração. 

 

7- Os candidatos selecionados poderão ser dispensados de suas atribuições e 

substituídos por outro candidato classificado, obedecendo a ordem de classificação, 

por vontade própria ou pelo fato de ter deixado de cumprir alguma de suas 

atribuições. 

 

8- Da Carga horária: o candidato selecionado deverá dispor  de 6 (seis) horas semanais 

divididas em 04 (duas) horas semanais para as atividades  na Clínica e 2 (duas) 

horas semanais que serão dedicadas a estudos de caso e elaboração de plano 

alimentar, respeitando,entretanto os horários de aula. 

 

9-  O controle da freqüência no projeto será feito através de ponto, controlado pelo 

professor responsável. 

 

 

10- Ao término da participação no projeto, será OBRIGATÓRIA a apresentação de um 

relatório das atividades desenvolvidas ao coordenador do curso. 

 

11- O participante que, tendo cumprido satisfatoriamente suas atividades, terá direito a 

um certificado. 

 

12-  O candidato, após efetuar sua inscrição, fica sujeito à concordância de todas as 

normas do edital. 

 

Juiz de Fora, 18 de Março de 2019 

 

Profa Me Anna Marcella Neves Dias 

Diretora da FACISA 

 

Profa Me Alessandra Christine Antunes 

Coordenadora do Curso de Nutrição – UNIPAC 

 

 


