Resolução n.º 28/2013
“Dispõe sobre o Projeto de Evento “Elaboração intervenção
educativas em Nutrição para diferentes faixas etárias” do
curso de Nutrição da Faculdade Campo Real.
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real
Educacional S.A., no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Aprovar o Projeto de Extensão “Elaboração intervenção educativas em Nutrição
para diferentes faixas etárias” sob coordenação da prof. Patrícia Chiconatto,
objetivando representação de pirâmides alimentares, utilizando materiais de E.V.A e
alimentos in natura para promoção da alimentação saudável e adequada de
coletividades, com carga horária total de 40 (quarenta) horas.
Esta resolução entra em vigor a partir da presente data.
Ratificam-se atos realizados anteriormente,
Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, aos 19 dias de mês de dezembro de 2013.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO
1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1.

Nome do projeto: “Elaboração intervenção educativas em Nutrição para

diferentes faixas etárias”
1.2.

1.2. Professor Coordenador: Patrícia Chiconatto

1.3. Local de realização: Guarapuava e região
1.4. Justificativa:
Os acadêmicos do 5º período do curso de Nutrição da Campo Real, mediante
a disciplina de Educação Nutricional, trabalhando práticas de em ações educativas
alimentares.
A intervenção por meio de recursos didáticos contribuem para o
desenvolvimento da capacidade criativa do acadêmico, além de motivar e despertar o
interesse do educador e do educando na promoção de uma vida mais saudável e uma
sensação de bem estar, prevenindo doenças.
1.5. Objetivos do projeto:
Elaborar recursos didáticos para serem utilizados na educação nutricional
como folders, álbuns seriados e murais, além da representação de pirâmides
alimentares, utilizando materiais de E.V.A e alimentos in natura para promoção da
alimentação saudável e adequada de coletividades.
2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
2.1 Carga horária total: 40 horas
2.2 Público-alvo: pacientes e suas extensões familiares atendidas nos serviços de
saúde de Guarapuava e Região.
2.3 Periodicidade: quinzenalmente
2.4 Período de funcionamento: agosto/2013 a dezembro/2014
2.5 Número de vagas: 100 vagas
2.6 Taxa de inscrição (se houver): não se aplica

2.7 Cronograma de atividades:
Data

Atividade

Agosto a setembro/2013

Revisão bibliográfica

Outubro a novembro/2013

Elaboração das ações educativas

Novembro/2013 a setembro/2014

Aplicação das ações educativas

Outubro/2014

Tabulação dos dados

Novembro/2014
3

Redação em formato cientifico dos relatos

.
Dezembro/2014

Plenária de Apresentação

de experiências adquiridas

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
3.1 Nome: Patricia Chiconatto
3.2 Maior titulação: Especialista
3.3 Curso:Nutrição
4. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES
Os acadêmicos deverão apresentar relatórios comprobatórios das atividades
realizadas para validação da carga horaria do projeto em questão.
5. ORÇAMENTO (se houver)
5.1 Receitas
Descrição

Valor

Sem arrecadação

Sem arrecadação

5.2 Despesas
Descrição

Valor

As despesas são custeadas pela Instituição proponente
Total das receitas

R$

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto.

