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SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO – PATOLOGIAS 
NUTRICIONAIS 

Edital 2016.2 
 

 

A Faculdade Maurício de Nassau de Campina Grande, por meio da 
Coordenação de Nutrição, resolve promover a seleção para alunos interessados 
em participar do Projeto de Extensão Patologias Nutricionais. 

1. FINALIDADE: 
O projeto consistirá em elaborar trabalhos científicos com temáticas 

relacionadas às diversas patologias associadas a nutrição (ANEXO 1), promover a 

participação em eventos/congressos nacionais e internacionais, estimular a pesquisa 

em campo e   submeter as produções acadêmicas a periódicos. 

Serão fornecidas orientações para elaboração de trabalhos científicos, os 

quais serão publicados em congressos nacionais e internacionais e serão também 

submetidos a periódicos e capítulos de livros.  

Serão realizadas reuniões semanais e/ou quinzenais para planejamento e 

avaliação das ações como também para discussão de artigos e eventos associados 

ao tema do projeto.  

2. COMPOSIÇÃO 

2.1. O projeto será orientado pelas professoras Juliana Meira de Vasconcelos 

Xavier e Mayana Kelly Tavares de Souza  

2.2. Cada aluno deverá ter disponibilidade de 10 horas semanais nos turnos 
manhã e tarde (obrigatório à participação nas reuniões agendadas); 

2.3. Cabe ao aluno realizar pesquisas para elaboração de artigos, participação de 

congressos e publicações em periódicos; 

2.4. Os alunos selecionados que não obtiverem frequência mínima (80%) serão 
desligados do projeto e o certificado não será emitido; 
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2.5. A vigência de atuação do projeto será de seis (06) meses podendo ser 
estendida por igual período de acordo com a necessidade. 

3. INSCRIÇÃO 
 

3.1. As inscrições serão feitas na recepção das coordenações; 

3.2. É necessário que o aluno esteja regularmente matriculado em 2016.2; 

3.3. Para participar é necessário que o aluno cursado a disciplina de 
Metodologia científica e patologia geral; 

3.4. O aluno deverá apresentar nota igual ou superior a 7,0 na prova subjetiva; 

3.5. As inscrições serão realizadas do dia 13 de Setembro a 16 de Setembro de 
2016; 

3.6. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o currículo lattes.  

4. SELEÇÃO 
 
4.1. A seleção consistirá em duas etapas: 

4.1.1. Prova Escrita (19/09 – 14h) 
4.1.2. Resultado da Prova Escrita (20/09 – 19h – Blog do Curso) 
4.1.3. Entrevista (21/09 – sala 101) – horário de acordo com a lista 
disponibilizada junto ao resultado 4.1.2 
4.1.4. Divulgação do resultado final (21/09 – Blog) 

 
4.2. Para critério de desempate será realizado analise do coeficiente de 
rendimento do candidato; 
4.3. Serão oferecidas oito (08) vagas. Caso necessário os alunos do cadastro de 
reserva podem ser convocados, dentro do período de seis (06) meses. 
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5. ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Ao final do projeto será atribuído no certificado 20 horas complementares. 
 

ANEXO 1: TEMÁTICAS TRABALHADAS 

Doenças relacionadas às carências e excesso de micronutrientes. 

 Anemia Ferropriva 

 Hipovitaminose A 

 Bócio  

 Beriberi 

 Osteoporose 

Doenças relacionadas à Disbiose 

Fisiopatologia nas Alergias Alimentares 

Nutrição e câncer 

 Síndrome da anorexia-caquexia do câncer 

 Dieta e tratamento de pacientes com câncer 

 Aspectos fisiopatológicos e nutricionais das doenças infecciosas e 
parasitárias 

Doenças Renais e Nutrição 

 Calculose 

Nutrição e Diabetes 

Doenças Cardiovasculares 

 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 Insuficiência Cardíaca 

 Acidente Vascular Cerebral 

 Aterosclerose 

Transtornos Alimentares 
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 Bulimia e Anorexia nervosa 

 Etiopatogênese da obesidade 

Educação Nutricional 

 
 

Campina Grande-PB, 12 Setembro de 2016. 
 
 

 
_______________________ 

Janemary Malheiro de Araújo 
Coordenador de Nutrição 

 
 
 


