
 

 

EDITAL 66/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação          

                à Pesquisa e Extensão 
 
 

Divulga Abertura de Inscrições para o 
Projeto de Extensão “Nutri 
consCIÊNCIA” 

 
 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do 

Centro Universitário Campo Real, no uso de suas atribuições legais,  

TORNA PÚBLICA a Abertura de Inscrições para o Curso de Extensão 

“Nutri consCIÊNCIA" do Centro Universitário Campo Real. 

 

I – DOS OBJETIVOS 

Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos dos acadêmicos 

participantes do projeto. Desenvolvimento de senso crítico perante as 

publicações científicas na área de nutrição. Possibilitar aos demais 

acadêmicos e comunidade em geral maior conhecimento científico sobre 

a ciência da nutrição. 

 

II – DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para alunos do Curso de Nutrição 

do Centro Universitário Campo Real. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados em participar do Projeto de Extensão deverão realizar a 

inscrição via Link: http://bit.ly/NutConsC  

As inscrições devem ser realizadas no período de 05 a 07 de outubro.  

No dia 08 de outubro serão realizadas as entrevistas para classificação 

dos candidatos. 

http://bit.ly/NutConsC


 

 

Pedimos a atenção ao preenchimento dos campos da inscrição, uma vez 

que sua inscrição e o horário da entrevista serão confirmados por meio 

do e-mail cadastrado.  

 

IV - DO PROCESSO SELETIVO 

Serão considerados como critérios de seleção: 

a. Notas e frequências de todas as disciplinas do primeiro semestre 

de 2020; 

b. Entrevista sobre disponibilidade de tempo e interesse no projeto. 

 

V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

No dia 09 de outubro será divulgado o edital com o resultado dos 

acadêmicos selecionados. 

 

VI – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  

A primeira reunião dos selecionados será realizada no dia 09/10/2020, 

das 19h às 20h, via Google Meet (o link será encaminhado via e-mail no 

dia do encontro). 

 

VII – DO CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE DEFINIÇÃO  

05 a 

08/10/2020 

Processo Seletivo Inscrições e entrevistas. 

09/10/2020 Classificação e 

início do projeto 

Reunião inicial com divisão de 

atividades e datas. 

19/10/2020 

26/10/2020 

03/11/2020 

09/11/2020 

16/11/2020 

Produção de 

conteúdo e publicação 

Cada aluno receberá com o prazo 

de antecedência de uma semana um 

artigo científico para leitura e produção 

de texto e imagem explicativos sobre. 



 

 

23/11/2020 

30/11/2020 

07/12/2020 

14/12/2020 

21/12/2020 

O material será divulgado no Instagram 

do curso de nutrição. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, do Centro Universitário 

Campo Real. 

 

 

 

Guarapuava, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

Profª. Moana Rodrigues França 

Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 

 


