
                                                                     
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA GRADUANDO DE EXTENSÃO: AÇÕES NOVAS/ 2023 
 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: QUÍRON: INTERFACE ENTRE NUTRIÇÃO E SAÚDE MENTAL 

UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE NUTRIÇÃO/ MND – DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

E DIETÉTICA 

VAGA: 01 vaga de BOLSISTA graduando  

PROFESSOR COORDENADOR: Aline Silva de Aguiar 

 

 Atividades a serem realizadas semanalmente: 

a) Organizar a triagem dos alunos/UFF que se inscreveram para o acompanhamento nutricioninal 

direcionado a qualidade do sono; 

b) Participar da elaboração do protocolo de acompanhamento nutricional; 

c) Participar das reuniões em grupo semanais com o grupo por um mês e depois quinzenalmente; 

d) Participar dos atendimentos nutricionais para casos que demandem atenção individual; 

e) Elaborar materiais para dinâmicas em grupo;  

f) Participar e contribuir com a reunião de equipe; 

g) Organizar temática de divulgação científica para compartilhar com os estudantes e nas redes sociais 

do @gpnutt.uff (Grupo de Pesquisa em Nutrição Translacional), podcast Alimente: Nutrição e 

Ciência e Projeto Nix;  

h) Revisar literatura e propor temas para discussão em reunião de equipe. 

 

1. DOS CANDIDATOS 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Nutrição da UFJF;  

b) Estar cursando do 5º período até o 8º período do curso de Nutrição da UFJF 

c) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

d) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

e) Não mantenha vinculo empregatício e nem estágio remunerado, nem outro tipo de bolsa da UFF ou 

qualquer órgão de fomento (exceto auxilio estudantil) 

 

2. INSCRIÇÃO  

Acessar o edital no http://www.editais.uff.br/ e nas redes sociais @aline.saguiar e @gpnutt.uff 

Inscrição: Inscrição de 17 até 21/03/2023 às 12h 

Preencher formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMHa3OB2y-

B1u6ovfMc1HnP6vW_F_gsJ1z3MrpyaWXrEpRNQ/viewform?usp=sf_link 



                                                                     
 
 

3. SELEÇÃO  

Data e horário: 22/03/2023 a partir das 10:00h 

Local de realização: Sala 409 – Faculdade de Nutrição/ UFF 

Critérios de seleção: Entrevista 

Nota mínima para aprovação: 7,0 (sete) 

Critérios de desempate: o coeficiente de rendimento do último semestre. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

DATA: 23/04/2023 

LOCAL: Resultado será divulgado no Instagram @gpnutt.uff  

HORÁRIO: Até 18h. 

 

 

 

Niterói, 16 de março de 2023 

 

 

 

Aline Silva de Aguiar 

SIAPE:2362883 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


