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O Coordenador(a) Danielle Carneiro Farias do Curso de Nutrição da Universidade da Amazônia

(UNAMA) – Campus Ananindeua, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no inciso II

do art. 8º do Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1º. Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo de monitoria no projeto de extensão

“Ver o peso do quê? O cinedebate”, coordenado pela Profª MsC. Aline Leão Reis. O projeto de

extensão visa apresentar e discutir temáticas que extrapolam a alimentação e nutrição para além da

sala de aula através de apresentação e discussão sobre filmes, documentários e vídeos. Os

monitores terão a responsabilidade de auxiliar na organização e execução do projeto, deverão,

obrigatoriamente, estar presentes nos dias dos cinedebates e realizar a elaboração de materiais que

serão entregues durante os cinedebates.

Art. 2º. O processo seletivo ofertará duas vagas para alunos regularmente matriculados no curso

de Nutrição da UNAMA Ananindeua, com exercício no período de janeiro a julho de 2022 e 2 horas

semanas de atividades que podem ser cumpridas de modo remoto e/ou presencial, à depender da

demanda requerida pelas professoras do projeto.

Art. 3º. O processo seletivo será realizado no período de 13 a 19 de janeiro de 2022, através do

e-mail 040800545@prof.unama.br. No e-mail, o aluno deverá encaminhar em anexo o currículo lattes

(em pdf) e o histórico escolar da UNAMA (em pdf). Para concluir a inscrição, o aluno deverá preencher

a Carta de Intenção através do link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HIFgbJ5zRECh04xWqKUMh_6LqeqMqwZEuO

JHSajleGZURTM5SjFNTTZJMk1FNlFWWURSUUdLMEtWUy4u.

Art. 4º. A banca examinadora será constituída de 02 (duas) professoras do curso, a coordenadora

do curso e a coordenadora do projeto de extensão.

Art. 5º. Para a análise do histórico escolar será contabilizado o CRG do aluno.

Art. 6º. A Carta de Intenção será corrigida pelas professoras e atribuída nota de 0 a 10. Os

critérios utilizados serão: escrita coesa e coerente, dentro das normas da língua portuguesa; exposição
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clara do porquê quer participar da monitoria no projeto de extensão; como pode contribuir para o

projeto de extensão.

Art. 7º. O currículo lattes será usado em caso de empate. Através da análise do currículo lattes,

terão preferência às vagas os alunos que: Estiverem mais próximos de concluir o curso; tiverem

participado de uma maior quantidade de projetos de extensão; tiverem apresentado mais resumos em

congressos; tiverem participado de mais eventos (cursos livres, seminários, encontros, simpósios e

congressos).

Art. 8º. A nota final será a média aritmética do CRG mais a nota atribuída pela banca examinadora

à Carta de Intenção.

Art. 9º. O resultado será divulgado através do instagram do curso de Nutrição até às 18h do dia

24/01.

Art. 10º. As atividades do projeto de extensão serão iniciadas dia 25/01.

Art. 11º. Ao final do período de vigência da monitoria no Projeto de Extensão, os monitores

receberão um certificado de participação em Projeto de Extensão com 40h de carga horária por

semestre.

Art. 12º. Cronograma do Processo Seletivo:

Data
Inscrições (via e-mail e link) 13 a 19/01

Resultado final Até 24/01

Início das atividades 25/01

Art. 13º. Não haverá revisão de cartas e notas atribuídas.

12 de janeiro de 2021
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