
 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL 
Grupo de Pesquisa em Alergia e Imunonutrição Pediátrica 

EDITAL Nº 01/2022  

PROCESSO SELETIVO PARA INTEGRANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO 

AMBULATÓRIO ASSISTENCIAL EM ALERGIAS E IMUNONUTRIÇÃO 

PEDIÁTRICA 

O Grupo de Pesquisa em Alergia e Imunonutrição Pediátrica em parceria com 

a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e o Hospital Universitário Prof. Alberto 

Antunes, torna público, pelo presente edital, a abertura das inscrições para o Processo 

Seletivo do Projeto de Extensão Universitária “AMBULATÓRIO ASSISTENCIAL EM 

ALERGIAS E IMUNONUTRIÇÃO PEDIÁTRICA”, sob a coordenação da professora 

Dra. Myrtis Katille de Assunção Bezerra.  

COLABORADORES:  

Profa. Dra. Monica Lopes – UFAL  

Me. Larissa de Oliveira Soares- Nutricionista do HUPAA  

Prof Iramirton Figuerêdo Moreira – Médico Alergista – UFAL/HU 

1. DETALHES DA AÇÃO  
 

O projeto visa ampliar a assistência nutricional para as famílias com crianças com 

alergias e promover a troca de conhecimento entre profissionais de saúde, 

comunidade e estudantes do curso de nutrição. 

O projeto será desenvolvido pela Faculdade de Nutrição junto ao ambulatório de 

Pediatria da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), e realizará atendimento ambulatorial de acordo com a demanda de crianças 

e adolescentes encaminhadas pelo serviço de pediatria e unidades básicas de saúde 

da cidade de Maceió e região. Os atendimentos individualizados serão realizados em 

um turno quinzenal, mediante agendamento prévio e sob supervisão técnica. O 

treinamento do acadêmico no serviço contemplará: a) semiologia nutricional, b) 

avaliação e diagnóstico nutricional, c) prescrição dietética e condutas clínicas para 

diferentes condições clínicas e d) aconselhamento dietético. As ações com a 

comunidade serão realizadas através de oficinas culinárias e ações de educação 

alimentar e nutricional na sala de espera do Hospital Universitário Prof. Alberto 

Antunes, 1 vez por mês. 

 

1.1 Objetivo Geral: Prestar assistência nutricional ambulatorial a crianças e 

adolescentes com alergias e seus familiares, sob a perspectiva da troca de 



conhecimentos entre a comunidade, equipe de saúde e estudantes.  

1.2 Objetivos Específicos:  

1. Atendimento ambulatorial individualizado para pacientes com alergias ou 

dermatite atópica.  

2. Divulgar informações acerca da relação entre alimentação alergias 

alimentares e dermatite atópica  

3. Promover o cuidado e autocuidado das pessoas vivendo dermatite atópica e 

alergias alimentares.  

 

4. Realizar ações em saúde com a população.  

2. LOCAL DE ATUAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO  

(1) Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes 

(2)Unidade Docente Assistencial Prof. Gilberto de Macedo (UDA) - UFAL 

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 O processo seletivo tem como objetivo recrutar 5 (cinco) integrantes do curso de 

nutrição;  

3.2 O processo seletivo será composto por 2 etapas: (1) Avaliação do Histórico 

escolar (Coeficiente de Rendimento Acumulado) e  (2) entrevista.  

3.3 O trabalho do membro vinculado ao projeto de extensão é voluntário, sendo 

certificado pela PROEX-UFAL, de acordo com a carga horária referente às atividades 

desenvolvidas pelo membro ao longo do período em que estiver vinculado ao mesmo.  

 

3.4 É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a obtenção de informações 

referentes ao processo seletivo por meio do acesso ao edital ou por comunicação via 

e-mail (myrtis.bezerra@fanut.ufal.br).   

4. INSCRIÇÕES  

4.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na ciência e na subentendida aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste edital, às quais o(a) candidato(a) não 



poderá alegar desconhecimento.  

4. 2 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente através 

do link: https://forms.gle/KnH2DYz8CTt1WFux9 no período entre 05/10/2022 a 

09/10/2022, até às 23:59 hrs.  

 

4.2.1 No ato da inscrição pelo Link acima, é obrigatório anexar: (1) Cartão de 

vacina atualizado [Covid-19 (2 doses); (2) Histórico analítico.  

4.2.2 Em casos onde a vacinação não é recomendada por razões médicas (Ex.: 

hipersensibilidade a algum componente utilizado na vacina contra Covid-19), o 

participante deverá apresentar declaração assinada pelo médico(a), com data e 

carimbo com o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).  

4.3 As dúvidas e/ou informações adicionais sobre o processo seletivo ou sobre este 

edital deverão ser encaminhadas para o e-mail da coordenação do projeto: 

myrtis.bezerra@fanut.ufal.br .  

4.4 Os inscritos interessados em fazer a entrevista para o projeto de extensão 

universitária AlerGnut deverão ter disponibilidade para participar das oficinas, 

atividades e ações do projeto realizadas no período descrito no cronograma de 

atividades do projeto disposto no Anexo I deste edital.  

5. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

5.1 Estar regularmente matriculado(a) em uma instituição de ensino superior e ter 

concluído ao menos o 4° (quarto) semestre de graduação do curso de nutrição da 

UFAL.  

5.2 Não é permitida inscrição para alunos(as) no penúltimo período ou último ano do 

curso, ou seja, para os cursos em que o discente tem previsão de término ainda em 

2022, ou até 30 de junho de 2023;  

5.3 O período de vigência do projeto se inicia em 14 de outubro de 2022 e finaliza 

em 30 de setembro de 2023. Logo, o(a) candidato(a) deve estar ciente que deverá 

estar disponível para as atividades do projeto durante esse período;  

5.4 Ter disponibilidade para participar da capacitação do projeto, qualquer falta 

acarretará no desligamento do mesmo, pois o processo de formação é imprescindível 

para início das atividades;  

5.5 Ter disponibilidade de 12 horas semanais, sendo 6 horas presenciais, seguindo o 

cronograma que será apresentado apenas para os selecionados, para as reuniões 

em grupo do projeto e execução das atividades do projeto;  

https://forms.gle/KnH2DYz8CTt1WFux9


5.6 Ser assíduo, pontual, responsável, criativo, disposto ao trabalho.  

6. DO HORÁRIO, LOCAL E DATAS DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 No dia 11 de outubro das 13:30 as 16:00 horas  ocorrerá a entrevista e análise 

do histórico analítico. As entrevistas serão realizadas na FANUT – Sala 215.  

O candidato(a) que não comparecer será desclassificado(a). A lista final de 

aprovados será divulgada por e-mail no dia 13 de outubro de 2022.  

7. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO  

7.1 Pesos:  

➢ A pontuação obtida na primeira fase (entrevista) terá peso 5 (cinco), e a 

pontuação obtida na segunda etapa (análise do histórico) terá peso 5 (cinco), 

totalizando assim 100% da nota ao final.  

7.2 Critérios de classificação:  

➢ Buscar-se-á analisar as motivações do candidato em participar do projeto, 

bem como habilidades de comunicação, proatividade e trabalho em grupo; ➢ Os 

candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, de acordo 

com sua nota final.  

7.3 Critérios de eliminação:  

➢ A ausência de quaisquer dos documentos solicitados, não comparecimento a 

entrevista, não realização da prova ou descumprimento de quaisquer dos 

termos do presente edital, acarretará na eliminação do candidato.  

7.4 Critérios de desempate:  

➢ Os critérios para desempate utilizados para este processo seletivo serão 

respectivamente:  

• Maior nota na entrevista;  
• Cursar período mais avançado;  
• Maior coeficiente de rendimento.  

8. CERTIFICAÇÃO  

 

Os membros selecionados para compor a equipe do projeto, ao final do ciclo 2022-

2023 receberão um certificado de participação com carga horária proporcional às 

atividades desenvolvidas. A carga horária total estimada é de 120 horas.  

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 



 
 

 

 

 



. ANEXO I – Cronograma das ações de extensão do AlergNut 

 

Maceió, 05 de outubro  de 2022. 
 
 
 

Prof.ª Dra. Myrtis Katille de Assunção Bezerra 
Coordenadora do Projeto de Extensão Universitária AlerGnut 

Data/Horário  

13:30 às 17:00 

AÇÃO  Tema  Local  

Terça  

(18/10) 

 

Grupo de 

estudos 

• Apresentação do projeto de extensão 

• Conceitos básicos em alergia e 

imunonutrição 

• Definição das atribuições de cada membro  

• Planejamento das atividades (Cronograma)   

Sala 215  

Fanut/UFAL 

Terça (25/10) 

 

Grupo de 

estudos 

• Organização da 1° oficina (Tema a definir)  

• Escrever resumo da oficina  (Metodologia) 

Sala 215  

Fanut/UFAL 

Terça (01/11) 

 

Ambulatório 

AlerGnut 

• Consulta de primeira vez  

• Oficina com a comunidade  

HU 

Terça (08/11) 

 

Grupo de 

estudos 

• Apresentação dos casos clínicos  

• Discussão da conduta e prescrição 

nutricional baseada em evidências 

Sala 215  

Fanut/UFAL 

Terça (15/11) Ambulatório 

AlerGnut 

• Consulta de Retorno + Consulta de 

Primeira Vez 

HU 

Terça (22/11) Grupo de 

estudos 

• Apresentação dos casos clínicos  

• Discussão da conduta e prescrição 

nutricional baseada em evidências 

Sala 215  

Fanut/UFAL 

Terça (29/11) Ambulatório 

AlerGnut 

• Consulta de Retorno + Consulta de 

Primeira Vez 

HU 

Terça (06/12) Grupo de 

estudos 

• Apresentação dos casos clínicos  

• Discussão da conduta e prescrição 

nutricional baseada em evidências 

• Organização da 2° oficina (Tema a definir)  

• Escrever resumo da oficina  (Metodologia) 

Sala 215  

Fanut/UFAL 

Terça (13/12) Ambulatório 

AlerGnut 

• Consulta de Retorno 

• Oficina com a comunidade 

• Encerramento das atividades de 2022 

HU 

2023  • Programação a ser definida   


