
 

 
SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO 

TABAGISMO 

 

Edital 2019.1 

A UNINASSAU Centro Universitário 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 
Interdisciplinar do Tabagismo (FMN/UFCG/UEPB). 

1. FINALIDADE: 

O projeto consistirá em reuniões semanais com os usuários 

tabagistas e ex-tabagistas, no ambulatório do Hospital Universitário 

Alcides Carneiro (HUAC). 

As reuniões tem por objetivo promover modificações no padrão 

alimentar dos participantes, a fim de minimizar os efeitos causados pelo 

hábito de fumar e auxiliar no controle do ganho de peso após a cessação 

do uso do cigarro.  

2. COMPOSIÇÃO 

2.1. O projeto será orientado pela professora Janemary Malheiro de 
Araújo; 

2.2. Cada aluno deverá ter disponibilidade de 06 horas semanais nos 
turnos manhã, tarde e noite (dessas, 03 horas são obrigatória à 
disponibilidade as sextas-feiras no turno da tarde, as demais 03 horas 
podem ser distribuídas em outros dias da semana); 

2.3. Cada aluno realizará atividades de avaliação e educação nutricional 
por meio de palestras, dinâmicas, entre outros; 

2.4. Os alunos selecionados que não obtiverem frequência mínima (80%) 
não receberão certificado de participação do projeto; 



 

 

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 2019.1 
e cursado entre o 3º e 5º período do curso de nutrição; 

3.3. As inscrições serão realizadas do dia 06 a 08 de Maio de 2019. 

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

4.1.1. Prova escrita (09/05 – 15h – sala 110) 
4.1.2. Entrevista (14/05 -15h – sala 110)  

 
4.2. Para critério de desempate será realizado analise do CR do candidato; 
4.3. Serão oferecidas cinco (05) vagas. 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 30 horas 
complementares. 
 
Campina Grande-PB, 02 Maio de 2019. 
 

 
_______________________ 

Janemary Malheiro de Araújo 
Coordenador de Nutrição 

 
 


