EDITAL 038/2018
BOLSA DE MONITORIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA
DISCIPLINAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
O Diretor da Faculdade Campo Real, Edson Aires da Silva, no uso de suas atribuições legais,
torna público a inscrições para bolsa de Monitoria Acadêmico-científica, na disciplina de Nutrição e
Dietética no período de 21/03/2018 a 22/03/2018.
1. DAS VAGAS: 1 (uma) vaga
2. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

O candidato deverá ser aluno regular do curso de Nutrição da Faculdade Campo Real;
Ter disponibilidade de 8 horas semanais;
Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado à outra bolsa na IES;
Possuir assiduidade superior a 75%.
Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir aproveitamento acadêmico
superior a 70%;

3. DO VALOR DA BOLSA
O valor da bolsa de Monitoria Acadêmico-Científica será de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e
seis reais).
4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA
A vigência da bolsa será no período de 26/03/2018 a 06/07/2018
5. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão efetuadas na Secretaria do Bloco da Saúde

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Serão considerados classificados na prova de seleção os candidatos que obtiverem nota igual
ou superior a 7,0 (sete) sobre um total de 10 pontos possíveis.
O processo de seleção constará de prova teórico prática, que será realizada no dia
23/03/2018 a partir das 19h, na sala 11 do Bloco 3, e terá uma duração máxima de 1 (uma) hora. O
conteúdo programático e bibliografia recomendada estão no anexo I deste edital. Necessária
calculadora para execução da prova.
A relação de candidatos em ordem decrescente de nota obtida na prova escrita será divulgada
no dia 26/03/2018, em edital próprio no mural de informações do Curso e na página do Programa de
Monitoria (http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/).
Em caso de empate na nota obtida o critério de desempate utilizado será média semestral na
disciplina de Nutrição e Dietética e número de faltas na mesma.
O resultado final, após recursos (quando houver), será divulgado dia 26/03/2018.
O início das atividades será no dia 27/03/2018.

Em caso de cancelamento da bolsa por qualquer das partes (Monitor ou IES) a vaga será
suprimida com o segundo classificado neste processo seletivo.
Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital.

Guarapuava, 21 de março de 2018.

_____________________________________
Patrícia M. Melhem Rosas
Coordenação Acadêmica

_____________________________________
Professor Sandro Roberto Mazurechen
Núcleo de Planejamento de Ensino

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Disciplina: Nutrição e Dietética

Conteúdo Programático:
Necessidades e recomendações de nutrientes.
Planejamento dietético do indivíduo adolescente, adulto e idoso.
Planejamento dietético para coletividades sadias.
Avaliação da adequação nutricional de dietas.
Bibliografia Recomendada:
BORSOI, Maria Angela. Nutrição e dietética: noções básicas. 13. ed. São Paulo: Senac,
2007. 94 p., il. (Série Apontamentos).
BARIONI, A. A. R. et al. Nutrição: conceitos e aplicações São Paulo: M. Books do Brasil,
2007. 280p.,
PACHECO, Manuela. Tabela de equivalentes, medidas caseiras e composição química dos
alimentos. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 672 p.
FAUSTO, Maria Arlene. Planejamento de dietas e da alimentação. Rio de Janeiro: Revinter,
c2003. 138 p.,
FISBERG, Regina Mara et al. Inquéritos alimentares: métodos e bases científicos. Barueri,
SP: Manole, 2005. 334 p.
SILVA, Sandra Maria Chemin da; MARTINEZ, Sílvia. Cardápio: guia prático para a
elaboração. 2. ed. São Paulo: Roca, 2008. 279 p.
SIZER, Frances Sienkiewicz; WHITNEY, Eleanor Noss. Nutrição: conceitos e
controvérsias. 8. ed. Barueri, SP: Manole, 2003. 567 p.
VITOLO, Márcia Regina. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio,
2008. 628 p.

