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1. DISCENTES PROVENIENTE DO CURSO DE: Nutrição, de Instituição de Ensino Superior (IES) 

pública ou privada do Paraná, exceto UFPR1. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS: 4 (quatro) vagas, sendo: 2 (duas) vagas para discentes de IES de Curitiba 

(PR) e região metropolitana e 2 (duas) vagas para discentes de IES de outras cidades paranaenses. 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

- Estudo sobre legislações relacionadas a atuação do nutricionista na alimentação coletiva e segurança 

do alimento; 

- Coleta e processamento de dados sobre alimentação coletiva e segurança do alimento; 

- Auxílio na organização de processos de educação, eventos e cursos (online) sobre alimentação 

coletiva e segurança do alimento; 

- Desenvolvimento de materiais orientativos e de divulgação destinados a comunidade sobre a 

alimentação coletiva e segurança do alimento; 

- Desenvolvimento de relatórios com base em dados coletados e legislação de nutrição em 

alimentação coletiva e segurança do alimento; 

- Participação em reuniões; 

- Estruturação e atualização de site, páginas online ou redes sociais. 

 

4. LOCAL/LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

- As atividades deverão ser realizadas de modo remoto, sendo as reuniões e encontros realizadas via 

plataforma virtual, preferencialmente pela plataforma Microsoft Teams. 

 

5. CARGA HORÁRIA DEDICADA AO PROJETO: 8 horas∕ semanais. 

 

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: outubro de 2021 a julho de 2022. O período pode ser 

prolongado, conforme interesse da coordenação do projeto e da ou do discente. 

 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

- Preencher formulário de inscrição; 

- Estar regularmente matriculada e matriculado no curso descrito no item 1 do edital; 

- Ter disponibilidade de horas conforme descrito no item 4; 

- Conhecer e fazer uso de plataforma de videoconferência; 

- Ter domínio (intermediário) de informática e softwares relacionados à elaboração de materiais de 

apoio;  

- Ter a sua disposição internet, computador ou outros equipamentos, para realização de atividades e 

reuniões remotamente; 

- Apresentar escrita objetiva, compreensível e que atenda a norma culta da língua portuguesa. 

 

 

 

 
1A seleção de discentes proveniente do curso de nutrição da UFPR foi realizada em junho de 2021.  
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8. FASES DA SELEÇÃO 

- Inscrição - Ficha de inscrição disponível em:  

https://docs.google.com/document/d/15nNMzN770bYYTvlP17bWCRMbQKlDP04r/edit?usp=sharin

g&ouid=116093571337641489823&rtpof=true&sd=true   

- Currículo Vitae documentado  

- Vídeo de apresentação 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Ficha de inscrição; 

b) Currículo Vitae documentado; 

      I. A documentação comprobatória deverá ser apresentada em um único arquivo, em pdf, e os 

comprovantes deverão estar na ordem de descrição do CV. 

c) Vídeo de apresentação. 

 

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

- A ou o discente deverá apresentar o trabalho na SIEPE (ENEC) ou em outro evento científico; 

- A participação no projeto é voluntária, e não há oferta de bolsa; 

- Caso haja mais discentes classificados do que número de vagas, será composta lista de espera para 

futura participação no projeto de extensão, considerando período descrito no item 6 deste edital; 

- A orientação da aluna ou do aluno poderá ser realizada pela coordenadora ou por outra professora 

colaboradora do projeto de extensão.  

 

INSCRIÇÃO E CALENDÁRIO 
I. Inscrições: de 16 até 23 de setembro de 2021 às 18h00 via e-mail (caro-

line.opolski@gmail.com), com o título “Seleção Liga Acadêmica”. 
II. A inscrição será realizada a partir do envio, via e-mail (caroline.opolski@gmail.com), dos se-

guintes documentos:  
a. Ficha de inscrição preenchida: a ficha de inscrição preenchida deverá ser enviada para o 

e-mail, em formato .doc. ou pdf. A ficha está disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/15nNMzN770bYYTvlP17bWCRMbQKlDP04r/edit?
usp=sharing&ouid=116093571337641489823&rtpof=true&sd=true   

b. Histórico escolar atualizado; 
c. Comprovante ou declaração de matrícula da coordenação do curso; 
d. Currículo vitae documentado, conforme descrito no item 9; 
e. Vídeo de apresentação: encaminhar o arquivo por e-mail ou link de acesso do arquivo 

em nuvem (ex.: Gdrive, OneDrive) ou youtube. O vídeo deve estar disponível para 
visualização pública.  

III. Instrução para o vídeo de apresentação: 
a. Tempo de duração do vídeo: de 1 a 3 minutos; 
b. Itens para abordar no vídeo, seguindo a ordem de sua preferência: Apresentação 

pessoal; Experiências acadêmicas e/ou profissionais mais relevantes; Conhecimento de 
tecnologias de informação e comunicação considerando a descrição da vaga; Principais 
competências e/ou características pessoais para atuação no projeto; Trabalho em equipe; 
Seus objetivos futuros; Motivo da candidatura à vaga. 

 
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, CADASTRO E INÍCIO 

I. A divulgação do resultado será realizada por email aos candidatos inscritos e pelo instagram do 
projeto de extensão (https://www.instagram.com/laacs.ufpr/?hl=pt-br), até o dia 01 de outubro 
de 2021. 

 

Curitiba, 14 de setembro de 2021  

 

Prof.ª Dr.ª Caroline Opolski Medeiros 
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