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AGENDA 
 

Onde se lê: 
 
 8. DAS INSCRIÇÕES 

                     8.2.2. Atestado de Matrícula Completo atual, em que conste o Coeficiente de 

Rendimento Acadêmico (CRA), retirado do SIG, com protocolo de autenticidade digital. 

 

Leia-se:  

 

 8. DAS INSCRIÇÕES 

                       8.2.2. Atestado de Matrícula Resumido atual, em que conste o Coeficiente de 

Rendimento Acadêmico (CRA), retirado do SIG, com protocolo de autenticidade digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lílian Gonçalves Teixeira 

Chefe do Departamento de Nutrição 

 

 



Onde se lê: 
 

ANEXO I 

VAGAS – PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

GNU126 Educação Nutricional I  Não 

A nota final será obtida por média aritmética 

simples entre a avaliação do professor responsável 

pela disciplina (devidamente registrada e em escala 

de 0 a 100 pontos com duas casas decimais) e a 

nota obtida pelo discente na disciplina.  

O método avaliativo consistirá de uma entrevista, 

entre o candidato(a) e a docente Carolina Chagas 

(via Google Meet ou plataforma similiar), cujo link 

será enviado por e-mail após às 17 horas do dia 

30/10/20 (último dia da inscrição). A entrevista será 

realizada no 3/11, no período da manhã, e outros 

detalhes serão explicitados por e-mail. 

1 

 
 
Leia-se: 
 

ANEXO I 

VAGAS – PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

GNU126 Educação Nutricional I  Não 

A nota final será obtida por média aritmética simples 

entre a avaliação do professor responsável pela 

disciplina (devidamente registrada e em escala de 0 a 

100 pontos com duas casas decimais) e a nota obtida 

pelo discente na disciplina.  

O método avaliativo consistirá de uma entrevista, 

entre o candidato(a) e a docente Carolina Chagas (via 

Google Meet ou plataforma similiar), cujo link será 

enviado por e-mail após às 17 horas do dia 30/10/20 

(último dia da inscrição). A entrevista será realizada no 

3/11, no período da tarde, e outros detalhes serão 

explicitados por e-mail. 
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_____________________________ 

Lílian Gonçalves Teixeira 

Chefe do Departamento de Nutrição 

 
 

 


