
1

ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA

Edital nº 2º/2021

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAR NO PROJETO PROBROMA
PROJETO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COLOCANDO EM PRÁTICA O
CONHECIMENTO EM ANÁLISES BROMATOLÓGICAS (Farmácia e Nutrição
caminhando juntas em busca da excelência acadêmica).

A Coordenação do Curso de Nutrição da Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ
torna público aos alunos interessados o presente Edital, contendo normas e procedimentos que
orientam o Processo Seletivo para seleção de 10 alunos para participação no Projeto
PROBROMA, para o período letivo de 2021.2 e 2022.1.

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo geral
 O PROBROMA é um projeto que visa promover o aperfeiçoamento de discentes
do curso de Farmácia e Nutrição em Análises bromatológicas, através da execução da
pesquisa científica.
 
1.2. Objetivos específicos

● Disponibilizar aos discentes conhecimentos científicos e tecnológicos.
● Familiarizar os discentes com as práticas de laboratório;
● Produzir material de divulgação científica: Resumos e trabalhos completos (publicáveis

em anais de eventos científicos), TCC’s, Artigos científicos, Capítulos de livro, patentes
e etc.

2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições e as informações para as etapas de seleção serão recebidas até 12:00
hrs de 17/09/2020, no seguinte endereço eletrônico
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cMWcLbv22Vs9cdWv2x4f8k2i19Y9b
Oz989Dv1ohSDy-ElA/viewform?usp=sf_link) .
2.2 A inscrição será efetuada gratuitamente e mediante envio dos seguintes documentos,
anexados no link acima:
a) Currículo no modelo Lattes.
b) Comprovante de matrícula atual.
c) Histórico da ESAMAZ atualizado.

2.4 Não serão aceitas inscrições fora das condições e prazos estipulados neste Edital.

3 DOS REQUISITOS E COMPROMISSO DO ALUNO PARTICIPANTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cMWcLbv22Vs9cdWv2x4f8k2i19Y9bOz989Dv1ohSDy-ElA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4cMWcLbv22Vs9cdWv2x4f8k2i19Y9bOz989Dv1ohSDy-ElA/viewform?usp=sf_link
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3.1 Ser aluno regularmente matriculado na ESAMAZ, cursando do 4° ao 7° períodos.
3.2 Ter disponibilidade de 04 horas semanais para as atividades exclusivas do PROBROMA.
3.3 Cumprir o plano de trabalho proposto pelo PROBROMA.
3.4 Respeitar pontualmente os horários previstos.
3.5 Não estar em dependência em nenhuma disciplina.
3.6 Comparecer a 100% das reuniões marcadas.
3.7 Cumprir os prazos previstos pelo PROBROMA.
3.8 Realizar as leituras e as pesquisas determinadas pelo PROBROMA para cada uma das
reuniões do grupo.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 Os candidatos inscritos serão submetidos a uma entrevista com os docentes responsáveis
pelo PROBROMA e análise curricular, que encontrasse no formulário presente no link
acima.

5 DOS RESULTADOS
5.1 Os resultados serão divulgados até o dia 17/09/2021, por meio de Edital contendo os nomes
dos aprovados e divulgados no mural da ESAMAZ Municipalidade.

6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DISCENTES
6.1 Os discentes que farão parte do PROBROMA deverão frequentar 100% das reuniões,
podendo apresentar justificativa da ausência em até 48 horas.
6.2 Os discentes serão avaliados pelos coordenadores do PROBROMA quanto ao cumprimento
de seus deveres, a participação, o interesse pelo tema e a disponibilidade para pesquisas
científicas e atividades práticas que envolvam o assunto ao longo do semestre em que se reunir
o PROBROMA.

7 DA EXCLUSÃO DO ALUNO DO PROBROMA
7.1 O aluno poderá ser desligado do PROBROMA mediante requerimento solicitado pelo
mesmo ou por decisão escrita e fundamentada da Coordenação do PROBROMA, por uma ou
mais das seguintes razões:
I - Mais de três faltas sem justificativa;
II - Descumprimento das tarefas atribuídas pelo professor;
III - Prática de qualquer ato ofensivo às normas disciplinares da ESAMAZ.

8. DA CERTIFICAÇÃO
8.1 Os alunos que participarem do PROBROMA não receberão remuneração.
8.2 Os alunos receberão certificado com direito ao crédito de 50 horas de atividades
complementares a cada semestre letivo de participação no PROBROMA.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Os casos não previstos serão decididos pela Coordenação do PROBROMA.
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Belém, 14 de setembro de 2021.

PROFESSOR M.E. FABIO VASCONCELOS
COORDENADORA DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA

AMAZÔNIA- ESAMAZ

PROFESSORA. DRª. MÁRLIA BARBOSA PIRES
e

PROFESSORA. MSC. GLEICY KELLY CHINA QUEMEL MEDEIROS
EQUIPE  DO NUTRIBEM.


