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SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO – Prática de Patologia e 
Dietoterapia 

Edital 2017.2 
 

 

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 Prática de Patologia e Dietoterapia. 

1. FINALIDADE: 
O projeto consistirá em práticas da disciplina de Patologia e Dietoterapia 

desenvolvidas na Clínica Escola na Faculdade Maurício de Nassau.  

As atividades práticas consistirão em monitorização dos atendimentos 

ambulatórias na Clínica Escola dos alunos matriculados na disciplina Patologia e 

Dietoterapia, sob a supervisão da Nutricionista Roberta Mendonça e a Profª Maria 

Carolina Campelo. 

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 pela professora Maria Carolina Campelo e a 
Nutricionista Roberta Mendonça; 

2.2. Cada aluno deverá ter disponibilidade de 12 horas semanais nos turnos 
manhã e tarde (obrigatório a participação das reuniões na sexta-feira no turno 
da manhã); 

2.3. Os alunos trabalharão como monitores dos atendimentos ambulatoriais 
realizados na Clinica Escola. Desenvolverão cardápios para determinadas 
patologias sob a supervisão da Nutricionista e da Professora responsáveis pelo 
projeto; 

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 2017.2 e 
cursando o 7° período do curso de nutrição; 

3.3. As inscrições serão realizadas do dia 21 a 25 de Agosto. 

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

4.1.1. Entrevista e analise da média final da disciplina de Patologia e 
Dietoterapia (28/08 – sala A DEFINIR) – 18:00h  
4.1.2. Divulgação da entrevista (29/08 – Blog) – 20:00h 

 
4.2. Para critério de desempate será realizado analise do coeficiente de 
rendimento do candidato; 
4.3. Serão oferecidas duas (02) vagas, sendo distribuídas de acordo com a 
necessidade de horários da Clínica Escola. Caso necessário os alunos do 
cadastro de reserva podem ser convocados, dentro do período de seis (06) 
meses. 

5. ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Ao final do projeto será atribuído no certificado 40 horas complementares. 
 
Campina Grande-PB, 21 Agosto de 2017. 

 
_______________________ 

Janemary Malheiro de Araújo 
Coordenador de Nutrição 

 
 


