
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL 01/2019

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA PROJETO DE EXTENSÃO 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através da ação de extensão “Projeto de Atenção
Nutricional do Ambulatório de Atendimento Nutricional (PROAN – AMANUT)”,  coordenado pela
professora Greisse Viero da Silva Leal, torna pública a abertura de inscrições para seleção de
acadêmicos dos cursos de graduação em Nutrição da UFSM para participação voluntária  em
Projeto de Extensão Universitária.

1. CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO

Lançamento da Chamada Pública 29/04/2019

Inscrições dos Candidatos 29/04/2019 a 03/05/2019

Avaliação dos Candidatos 08/05/2019

Divulgação do Resultado Final 09/05/2019

Reunião para estabelecimento do plano de trabalho 10/05/2019

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Período: 29/04/2019 a 03/05/2019

2.2 Horário: das 08h30min às 12 h e das 13h30min às 17h (dia 02/05 apenas no turno da manhã)

2.3 Local: Gabinete de Projetos (Sala 204 do Prédio Principal)

2.4 Documentos Obrigatórios: 

a) Ficha de Cadastro de Bolsista (Anexo 1)

b) Carta de Intenções (Anexo 2) 

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1 A seleção será realizada conforme segue:

3.1.1 Análise da Carta de Intenções, onde será avaliado o interesse, qualificações e experiências do
candidato,  e  terá  peso  de  50%  da  nota  e  entrevista,  individual  ou  coletiva,  realizada  com  os
candidatos, na qual será avaliado se as competências e habilidades dos mesmos são compatíveis
para execução das atividades propostas, bem como, as experiências em atividades relacionadas à
temática da ação de extensão, e terá peso 50% da nota.
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3.1.2 A nota final terá valor máximo de 10 pontos. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota
final  igual  ou  superior  a 7,  respeitando  o  limite  máximo  de  10,0. Os  demais  candidatos  serão
considerados reprovados.

3.1.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas.

3.3 As entrevistas serão realizadas no dia 08 de maio de 2019, a partir  das 08h30min,  conforme
agendamento de horário, na sala 229 do prédio principal.

4. DAS VAGAS E REQUISITOS EXIGIDOS

4.1 Serão disponibilizadas vagas para atendimento nutricional individual e atendimento nutricional em 
grupo, para cada modalidade de vagas o aluno deverá cumprir os seguintes requisitos:

4.1.1  Serão disponibilizadas  três  vagas  para  o  atendimento  nutricional  individual  que ocorrerá  às
quartas-feiras de tarde (13:30 às 16:30) com pré-requisito de estar cursando pelo menos o quarto
semestre do curso de Nutrição. 

4.1.2 Serão disponibilizadas quatro vagas para o atendimento em grupo que ocorrerá nas sextas-feiras
de tarde quinzenalmente, com vagas para todos os semestres do curso. 

4.1.3 Todos os alunos deverão participar do grupo de estudos que ocorrerá às sextas-feiras à tarde,
quinzenalmente.

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

5.1 O resultado será divulgado no dia 09 de maio de 2019 no site  do Campus de Palmeira das
Missões e mural do Gabinete de Projetos. 

5.2 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. Em
caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:

5.2.1 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;

5.2.2 Será dada preferência a alunos com experiência e atividades relacionadas à temática do projeto.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela professora Coordenadora da Ação de Extensão.

6.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: gapcampuspm@ufsm.br ou pelo telefone (55)
3742-8837.

Palmeira das Missões, 29 de abril de 2019.

Greisse Viero da Silva Leal
Coordenadora do Projeto
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ANEXO 1

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO PARA PROJETO DE

EXTENSÃO  

FICHA DE CADASTRO DO ACADÊMICO

Ação de Extensão:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Coordenador da Ação:____________________________________________________________

Nome:                                                                                                                                                       

Curso:                                                                                                                                                       

Matrícula:                                                                                                                                                 

Endereço:                                                                                                                                                  

RG:                                                                    CPF:                                                                                   

E-mail:                                                                                              Telefone:                                               

Trabalha na área do projeto ou atua em projetos desta área? Quais?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Disponibilidade de horários para atuar no projeto:

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã

Tarde



ANEXO 2 – MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 

Eu, (nome completo), estudante do curso _____________________ da UFSM campus Palmeira das
Missões, tenho interesse em participar ação de extensão (nome da ação). 

(Descrever os motivos que levaram o candidato a participar do processo seletivo para a bolsa do
projeto, bem como das qualificações, habilidades, conhecimentos e experiências. OBS: máximo de 2
(duas páginas), fonte Arial 10, espaçamento de 1,5).
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