
 

 

 

EDITAL 

 
Título do curso: Aperfeiçoamento ambulatorial em nutrição e saúde coletiva  
 
Carga horária total: 320 horas  
 
Local: Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional  
 
Coordenador do curso: Profa. Dra. Alexandra Magna Rodrigues  
 
Professores integrantes:                                                    Titulação: 
Professora Jaqueline Girnos Sonati                    Doutora  
Professora Maria Claudia Diniz Figueiredo        Graduada 
Professora Aline Liz de Faria           Mestre  
 
Objetivos do curso  
 
Geral:  

� Aperfeiçoar conhecimento teórico e pratico em atendimento ambulatorial de nutrição em 
saúde coletiva para nutricionistas recém formados.  

 
Específicos:  

� Realizar treinamento técnico para aprimorar suas habilidades no atendimento 
ambulatorial;  

� Promover a discussão e acompanhamento dos atendimentos ambulatoriais e em grupo 
de alunos de graduação;  

� Realizar pesquisas científicas relacionadas ao Serviço e/ou área da nutrição.  
 
Numero de vagas: 3 vagas semestrais  
 
Público alvo: Nutricionistas com até 2 anos de formação.  
 
Data de inscrição: 12 de dezembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018.  
Data de seleção: (entrevista e analise de currículo): 25 de janeiro de 2018; o candidato deve 
agendar a entrevista, após a realização da inscrição, pelo telefone: 3632 0197 e deverá 
trazer em mãos, no dia da entrevista, o Currículo Lattes.  
 
Duração do curso: 05 de fevereiro a 07 de junho de 2018 
 
Horário do curso: 8:00 às 12:00 ou 13:00 às 17:00. 

Matrícula: A ser realizada no setor de curso de extensão da PREX, com RG, cópia certificado 

graduação ou declaração de conclusão de curso e taxa R$150,00. Informações 3625-4220.    

O candidato convocado deverá se apresentar no período 29/01/2018 à 02/02/2018, das 09h00 

às 11h00 e das 14h30 às 17h00, na Pró-reitoria de Extensão - Avenida 09 de Julho, 199 - 

Secretaria dos Cursos, para matrícula. O candidato que não se apresentar neste período será 

considerado desistente e, portanto, desclassificado; sendo chamado o próximo da lista.. 
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