
 

 

CENTRO EDUCACINAL TRÊS MARIAS 

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO –EESAP 

 
EDITAL 06/2022 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO “NUTRIÇÃO 

CONSCIENTE: Promoção de Alimentação Adequada e Saudável” 

 

A Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano – EESAP, por meio de sua 

Diretoria Acadêmica, comunica aos interessados que se encontra aberto o prazo de 

inscrições para integrar o PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROJETO DE 

EXTENSÃO “NUTRIÇÃO CONSCIENTE: Promoção de Alimentação Adequada 

e Saudável – 2022”, conforme orientações e regras constantes no presente edital.  

 

1. Dos Objetivos 

O projeto “NUTRIÇÃO CONSCIENTE: Promoção de Alimentação Adequada e 

Saudável” tem o intuito de reunir professores e graduandos do Curso de Bacharelado em 

Nutrição da EESAP para disseminação de informações na área de Alimentação Adequada 

e Saudável através de redes sociais, incentivando a participação ativa e informada dos 

sujeitos, a promoção da saúde e a busca da autonomia em relação às suas escolhas 

alimentares, dessa forma caracterizando-se como uma ação de educação em saúde. 

Para tanto, promoverá encontros periódicos virtuais, assim como poderá realizar 

eventos abertos à comunidade acadêmica e sociedade.  As atividades do projeto serão 

direcionadas para estimular o diálogo e a troca de ensinamentos externos ao espaço 

acadêmico com os conteúdos trabalhados no curso de Nutrição. 

 

2. Dos Coordenadores 

 Prof. Francyeli Araújo Silva 

 

3. Das vagas 

Serão selecionados 03 (três) discentes do Curso de Graduação em Nutrição, podendo 

este número ser ampliado, conforme avaliação da coordenação.  

 

4. Dos requisitos para Inscrição 



 

 Estar Regularmente Matriculado na instituição; 

 Ter cursado no mínimo 01 (um) período letivo com aproveitamento; 

 Ter cursado a disciplina de Metodologia Científica; 

 Dispor de 05 (cinco) horas semanais para desenvolver atividades do projeto.  

 

5. Das Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas por meio de preenchimento de Ficha de Inscrição 

(ANEXO I) no período de 15/03/2022 a 21/03/2022, e enviado por e-mail para 

atendimento@eesap.edu.br.  

Para ter acesso a Ficha de Inscrição, o interessado deverá acessar a publicação do 

presente Edital no sistema acadêmico do aluno, item Informativos.   

 

6. Do Processo Seletivo 

O processo seletivo será subdividido em 02 etapas: 

6.1 Carta de Apresentação a ser enviada para o e-mail da coordenadora 

(francyeli_araujo@hotmail.com), com no máximo de 250 palavras, justificando 

o interesse no Projeto;  

6.2 Entrevista: A coordenadora do projeto de extensão agendará entrevista com os 

candidatos pré-selecionados durante os dias 24 e 25 de março de 2022.  

O resultado do processo seletivo será divulgado no sistema acadêmico do aluno, no 

dia 01 de abril de 2021, até as 23h59min.  

 

7. Do Cronograma 

7.1 Serão realizados encontros mensais, nos quais deverão estar presentes todos os 

membros do projeto, a fim de definir os assuntos abordados no mês e planejar o 

calendário de postagens.  

7.2 No total, serão 8 encontros com participação obrigatória, das quais, para fins de 

certificado e permanência no grupo, se exige participação em 75%. 

 

8. Da Metodologia 

8.1 Pesquisa na literatura científica (levantamento de temas relevantes e de artigos 

científicos sobre os assuntos a serem abordados);  



 

8.2 Reuniões virtuais mensais para definição dos assuntos abordados e planejamento 

do calendário de postagens. 

8.3 Produção de conteúdo educativo (postagens informativas, vídeos ilustrativos, 

textos científicos);  

8.4 Divulgação na internet (postagens nas mídias sociais de 1 a 2 vezes por semana). 

  

9. Das Considerações Finais 

9.1 Terão direito a certificado de 160 horas de atividades aqueles que cumprirem as 

exigências de participação mínima.  

9.2 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa 

disponíveis para as atividades vinculadas ao projeto.  

9.3 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão 

resolvidas pela coordenação do “PROJETO DE EXTENSÃO – NUTRIÇÃO 

CONSCIENTE:  Promoção de Alimentação Adequada e Saudável”. 

 

 

 

Guarabira, 21 de março 2022.  

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

EMÍLIA PIMENTA  

DIRETORA ACADÊMICA 

 

 

 

MUSSARA MONTEIRO 

COORDENADORA DE CURSO 

 

 
 

FRANCYELI ARAÚJO 

COORDENADOR DO PROJETO  

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  

PROJETO DE EXTENSÃO “NUTRIÇÃO CONSCIENTE:  Promoção de Alimentação 

Adequada e Saudável” 

 

Matrícula:  CPF:  

Nome completo:  

Período em curso:  

E-mail:  Telefone:  

 

 

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de pré-inscrição e a validação da 

minha inscrição estará condicionada a conformidade da Resolução CONSEPE 01/2015 e 

as orientações expressa neste Edital. 

 

 

 

 

 _________________________________                       ____________________________ 

                       Assinatura                                                                     Local e data 

 

 

 


