
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos - PPGNA 

Seleção bolsista PNPD 

 

Requisitos para o candidato à bolsa: 

- ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, será concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) 

meses para que o mesmo decida pela opção de obter visto permanente no País; 

- estar em dia com as obrigações eleitorais; 

- não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

- dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

- não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 

- ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da implementação da bolsa. Em caso 

de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, 

conforme dispositivo legal; 

- ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 

 

Atuação: 

1- Projetos de Pesquisa: 

 - Perfil e condições higiênico sanitárias de cantinas escolares de Pelotas/RS. 

- Influência de diferentes processamentos sobre propriedades nutricionais de quinoa (Chenopodium 

quinoa Willd.) cultivada no Brasil. 

 - Avaliação da qualidade proteica de substitutos de refeição tipo shake: Estudo com Ratos Wistar 

 - Prevenção de anemia em crianças de Pelotas/RS: Estratégia de educação nutricional em creches. 

 - Em fase de elaboração: Sustentabilidade em UAN e Dieta Com Glúten (Ensaio Biológico) 

- Outros. 

2- Disciplinas da graduação (Faculdade de Nutrição) e pós-graduação (PPGNA/FN) e em demais cursos 

no âmbito da UFPEL. 

3- Co-orientação de dissertações e orientação e co-orientação de trabalhos de conclusão de curso. 

 

A seleção será por meio de avaliação de currículo lattes documentado e entrevista. 

Deverá ser entregue na secretaria do PPGNA até dia 22 de dezembro de 2014 o currículo lattes 

documentado com encaminhamento contendo contatos para posterior agendamento da entrevista 

(previsão 23 e 24/12/2014). A documentação comprobatória referente ao currículo deverá ser apresentada 

na entrevista. 

 

Pelotas, 08 de dezembro de 2014                               

Coordenadora do Projeto/Bolsista PNPD/PPGNA/FN/UFPEL 


