
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA 
 

EDITAL N.º 01/2019_02 – PRORROGAÇÃO 

 

 A Universidade Federal do Pará torna público que será realizado na cidade de Belém-PA 

SELEÇÃO PARA A 2ª TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO E 

SAÚDE COLETIVA, a ser promovido pela Faculdade de Nutrição do Instituto de Ciências da 

Saúde. 

 

1- Objetivo do Curso 

 

OBJETIVO GERAL: 

Qualificar profissionais da área de Saúde em Nutrição e Saúde Coletiva, como forma de otimizar as 

capacidades de agir e interagir com o coletivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desenvolver a capacidade crítica e reflexiva dos profissionais de saúde e áreas afins para o 

desenvolvimento de estratégias que visem à melhoria da qualidade de vida da população; 

- Promover o conhecimento sobre saúde e nutrição para o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde-SUS. 

- Desenvolver habilidades e competências necessárias à identificação de problemas de saúde e 

nutrição para o planejamento, implementação e avaliação de diagnósticos e intervenções a nível 

local. 

2- Clientela 

O Curso de Especialização em NUTRIÇÃO E SAÚDE COLETIVA será destinado a profissionais 

graduados em Nutrição, com registro no Conselho Regional de Nutrição ou estar cursando o último 

semestre do Curso de Graduação em Nutrição, em curso reconhecido pelo MEC. 

a) dispor de tempo para realizar o curso; 

 

3- Inscrição 

  As inscrições ao Curso, com emissão de boleto para pagamento serão efetuadas no período 

de 30/06//2019, (Prorrogado de 01/Julho/2019 a 14/Agosto/2019) no site da FADESP 

(www.fadesp.org.br), com entrega dos documentos na Secretaria de Pós-Graduação do ICS/UFPA, 

Av. Gen. Deodoro, N.º 01, Umarizal, CEP 66.050-160, Belém-PA e a inscrição acadêmica realizada 

no site da UFPA (https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf ). 

Maiores informações pelo telefone (91) 3201 6843/3201-6810 

Taxa de inscrição: R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), a ser arrecadada conforme procedimento de 

inscrição on line através do site da FADESP. 

 

4- Documentação necessária: 

1- Formulário de inscrição preenchido;  

2- Cédula de identidade e CPF (cópias); 

3- 01 foto 3X4; 

         4- Diploma de graduação em Nutrição obtido em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC) ou Declaração de estar cursando o último semestre do Curso de Graduação em 



Nutrição (cópia e original); 

5- Prova de quitação com o Serviço Militar para os candidatos brasileiros do sexo 

masculino; 

6- Titulo de eleitor, no caso de ser brasileiro comprovar em estar em dia com as 

obrigações eleitorais; 

7- O candidato deverá declarar que estar de pleno acordo com as normas contidas no 

presente Edital. 

8- Pagamento da taxa de inscrição. 

9- Curriculum vitae (Lattes) 

 

Observações 

o Para que sua inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação 

exigida. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. Esta 

documentação deverá ser encaminhada até o último dia da inscrição. 

o Não haverá inscrição adicional ou fora do prazo. 

o Para as inscrições feitas por via postal será considerada a data de postagem. 

o Não é de responsabilidade da organização do concurso eventual extravio da remessa 

postal pelos correios. 

 

5- Vagas 

   Serão oferecidas 45 vagas: 

 - 31 para a comunidade em geral 

 - 14 Bolsas integrais  

A concessão das bolsas dar-se-á mediante processo seletivo, conforme critérios abaixo.  

1. 07 Bolsas para Servidores Docentes e/ou Técnico-Administrativos pertencentes ao 

quadro de pessoal efetivo da Universidade Federal do Pará, até o limite do número de 

vagas; 

2. 08 Bolsas para candidatos, com até dois anos de formados, com o seguinte perfil: De 

comprovada carência financeira, com renda familiar de até 2,0 salários mínimos, oriundo 

de Faculdade Pública ou de Faculdade Privada com concessão de Bolsa parcial ou 

Integral e não possuir atualmente de Bolsa de Estudos na UFPA ou outra IES Pública. 
 

A)- PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATOS A BOLSA 

Etapas do processo seletivo de Bolsas: 

1- Documentação completo (de acordo com a relação no item IV. Aprovação do candidato será 

representada por nota igual ou superior a 5,0 (Eliminatório); 

2- Avaliação do histórico escolar. (Eliminatório); 

3- Avaliação do Curriculum vitae (Classificatório). 

4-  O preenchimento das vagas seguirá a ordem de classificação dos candidatos e após o de 

maior idade). 

 

B)- PROCESSO SELETIVO PARA OS DEMAIS CANDIDATOS, caso haja número de 

candidatos inscritos maior que o número de vagas:  

 Avaliação do curriculum vitae; 

 O preenchimento das vagas seguirá a ordem de classificação dos candidatos e em 

caso de empate, ficará o de maior idade. 
 

6- Regime e Duração 

 O curso com carga horária total de 460 horas, em regime presencial, será oferecido através da 

execução de módulos teóricos e práticos mensais com duração de uma semana (Segunda á Sexta) 

no horário (18 às 22 horas), de acordo com a carga horária da disciplina, num total de 15 Módulos, 

no período de Agosto/2019 a Julho/2020, (alterado para Setembro/2019 a Agosto/2020). 

 De acordo com o Projeto de Pedagógico do Curso aprovado no CONSEP/UFPA, para o aluno 

receber o Certificado de Especialista é obrigatório a aprovação em todos os módulos e defesa de 



Monografia final de Curso, apresentada individualmente ou em dupla. Excepcionalmente a defesa 

da Monografia poderá ser prorrogada em até 60 dias, após o Seminário oficial das apresentações. 

     O aluno que comprovar atividades profissionais de pelo menos 02 anos na área da Alimentação 

Escolar terão seus créditos práticos computados, para efeito de integralização. 

 As atividades em salas de aula serão realizadas na cidade de Belém-PA, na Sala M do Setor de 

Pós-Graduação do ICS, sito a Av. Generalíssimo Deodoro, N.º 01, Umarizal. 

7- Comissão Examinadora 

 7.1- A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso e homologada pela 

Direção do Instituto de Ciências da Saúde e será composta por dois membros do Corpo Docente 

do Curso lotados na Faculdade de Nutrição todos com titulação mínima de Mestre 

 7.2- A Presidência da referida Comissão será do Coordenador do Curso. 

7.3- A comissão examinadora poderá solicitar a cooperação de técnicos de nível superior, quando 

julgar necessário; 

 

 8- Local e data da seleção 

- Documentação completa, (de acordo com a relação no item IV: 15 / 07 / 2019 de 09 as 11 

h, (Alterado para 19/Agosto/2019); 

- Avaliação do histórico escolar; 15 / 07 / 2019 de 09 às 11 h, (Alterado para 

19/Agosto/2019); 
- Avaliação de curriculum: 15 / 07 / 2019, 18 h, (Alterado para 20/Agosto/2019); 

 

10- Da divulgação dos resultados 

 Os resultados serão afixados no site da FADESP e na Secretaria de Pós-Graduação do ICS, 

no dia 23/Agosto/2019. 

 

11- Da Matricula 

 Os recursos serão julgados e homologados até o dia 26/Agosto/2019, às 16 horas. 

 A data da matricula será realizada no período de 27/Agosto/2019 a 05/Setembro/2019, 

conforme procedimento de matricula on line através do site da FADESP; 

 Os candidatos que não se matricularem até o dia 05/Setembro/2019, serão considerados 

desistentes, sendo chamados os candidatos subsequentes, obedecendo a ordem de 

classificação os quais terão 72 horas para matricula, seguindo-se chamadas sucessivas, até o 

início do Curso; 

 O curso terá um custo de 15 parcelas de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), com 

pagamento até o dia 10 de cada mês. 

 

12- Do início do Curso 

 O Curso de Especialização terá inicio, com a realização do primeiro módulo no dia 

16/Setembro/2019, no do Setor de Pós-Graduação do ICS, Sala M, a partir das 18 horas. 

 

13- Das considerações finais 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Especialização. 

  Belém, 06 de Julho de 2019. 
 

  ____________________________________________ 

                            Profª Ana Lúcia da Silva Rezende 

                       Coordenadora do Curso de   

             Especialização em Nutrição e Saúde Coletiva 
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ANEXO 

 

ANEXO 1- FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

(   )  AMPLA CONCORRÊNCIA             (   ) VAGAS GRATUITAS  
 

 

NOME: ___________________________________________________________________ 

NASCIMENTO:   ________ / ________ /________  

PAI: ______________________________________________________________________ 

MÃE: ____________________________________________________________________ 

SEXO: __________  EST. CIVIL : _______________CPF: __________________________ 

RG:___________________EMISSOR:____________ DATA: ______/_______/________ 

TÍTULO DE ELEITOR: _______________ZONA: ____________ SEÇÃO: ____________ 

CERT. MILITAR: __________________________________________________________ 

LOCAL DE NASCIMENTO: ________________NACIONALIDADE: ________________ 

OCUPAÇÃO ATUAL (CARGO/FUNÇÃO): _____________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO: ____________________________________________________ 

End.: _____________________________________________________________________ 

ANO DE INGRESSO: ___________________   FONE: ____________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _________________________________________________ 

BAIRRO:_______________CIDADE:________________ESTADO:__________________ 

CEP:________________FONE:__________________CELULAR: ___________________ 

E_MAIL: _________________________________________________________________ 

INST. FORMADORA / ANO: _________________________________________________ 

 

  

Venho requerer à inscrição para o Curso de Especialização em Alimentação Escolar. 

Declaro estar de pleno acordo com as normas contidas no presente Edital. 

 

Belém-Pa,  ______ de ______________  de 2019  

 

          _________________________________ 

Assinatura do Aluno 


