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SELEÇÃO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
(ESPECIALIZAÇÃO) EM ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS

O  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-
Americana (UNILA), nomeado pela Portaria 338/2013, publicada no Boletim de Serviço nº 58, a 
02 de julho de 2013, no uso das suas atribuições delegadas pela Portaria 445/2013- UNILA, 
publicada no Boletim de Serviço nº 60, de 12 de julho de 2013, torna público, pelo presente 
Edital,  a  abertura  de  inscrições  para  o  processo  seletivo  dos  candidatos  ao  Curso  de  Pós-
Graduação  Lato  Sensu  (especialização)  em Alimentos,  Nutrição  e  Saúde  para  o  Ensino  de 
Ciências para a turma de 2015, a desenvolver-se no período de 13 de fevereiro de 2015 a 30 de 
março de 2016.

O processo seletivo será regido por este Edital e executado pela Comissão de Seleção do Curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Alimentos, Nutrição e Saúde para o Ensino de 
Ciências.

1. OBJETIVOS

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Alimentos, Nutrição e Saúde para o 
Ensino de Ciências volta-se à formação de um Especialista que:
1.  Potencializará a sua prática pedagógica na abordagem dos temas de alimentação, nutrição e 
saúde no ensino de Ciências bem como de outras disciplinas;
2. Desenvolverá o ensino de temas de alimentação e nutrição,  adquirindo habilidades  para a 
proposição de estratégias de promoção da alimentação saudável e do processo do cuidado com os 
escolares e os demais atores no contexto escolar;
3. Produzirá metodologias para dinâmicas ludopedagógicas na abordagem da educação alimen-
tar;
4. Desenvolverá conteúdos didáticos problematizadores sobre os aspectos culturais, sociais e bio-
lógicos da alimentação, nutrição e saúde.
5.  Terá  uma  compreensão  ampliada  do  desenvolvimento  e  crescimento  na  infância  e 
adolescência relacionados às necessidades nutricionais dos escolares.
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2. A QUEM SE DESTINA

O curso está destinado a professores do 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede pública de 
Foz de Iguaçu. 
Requisitos: possuir ensino superior completo, falar português, estar em exercício profissional no 
sistema público de educação municipal.

3. ESTRUTURA CURRICULAR

O curso compreenderá 20 disciplinas distribuídas em 5 eixos temáticos:

EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA

I – O ser humano, a saúde e 
suas práticas alimentares

60h

1.  Módulo  introdutório  -  Ser  
humano,  saúde  e  cuidado 
nutricional

15h

2. Alimentação e cultura: alimentos  
de outros tempos e de hoje

15h

3. O natural, o industrializado e as  
transformações  dos  alimentos,  da 
mente e do corpo

15h

4.  Crianças  e  adolescentes  na  
cultura alimentar contemporânea

15h

II – Legislação e políticas de 
alimentação e nutrição
60h

1. Legislação sobre a venda de 
alimentos nas cantinas

15h

2.  Rotulagem nutricional e a sua 
utilização no cotidiano e nas 
escolhas alimentares

15h

3. Ações governamentais de 
educação alimentar no âmbito 
escolar

15h

4. Políticas de alimentação e 
nutrição

15h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

III – Necessidades nutricionais 
da criança e do adolescente e 
principais doenças 
relacionadas à alimentação 
inadequada
120h

1.  Guias  alimentares  para  a  
população na América Latina com 
enfoque nos ciclos vitais

15h

2.  Necessidade  nutricional  de 
crianças  e  adolescentes  –  a 
transformação  do  nutriente  em 
porção de alimento

15h

3.  Grupos  alimentares  e  
antioxidantes

30h

4.  A  utilização  biológica  dos  
alimentos: da digestão à produção  
de energia

15h

5.  Desnutrição,  obesidade,  
dislipidemias e hipertensão arterial  
entre crianças e adolescentes

30h

6. Higiene alimentar e corporal 15h

IV –Educação alimentar e 
nutricional

105h

1.Determinantes psicossociais do 
comportamento alimentar

15h

2. Estratégias promotoras de saúde 
e metodologias ativas de educação 
alimentar no contexto escolar

30h

3. A valorização do alimento 
caseiro e da alimentação escolar 
como estratégia de educação e 
segurança alimentar

30h

4. Cardápios das escolas e 
combinações de nutrientes

15h

5. Horta escolar 15h
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V- Tópicos especiais em 
alimentação, nutrição e saúde 
para elaboração do TCC

15h

1. Espaço de debate para os temas 
de alimentação, nutrição e saúde 
por demanda espontânea 
relacionados ao trabalho de 
conclusão de curso

15h

TOTAL 360h

4. VAGAS

Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas a professores do 4º e 5º anos do ensino fundamental da 
rede pública de Foz de Iguaçu. As vagas eventualmente não preenchidas poderão ser destinadas a 
professores do 6º, 7º e 8º anos. 

5. INSCRIÇÃO

A inscrição deverá ser efetuada de 17 de dezembro de 2014 a 09 de janeiro de 2015 no site da 
UNILA, até as 23h59, horário de Brasília, exclusivamente pelo preenchimento do Formulário de 
Inscrição, disponível no endereço eletrônico <http://sig.unila.edu.br/sigaa/public/home.jsf> pós-
graduação lato sensu > ícone Processos Seletivos.

Após o preenchimento do formulário,  o candidato deve anexar um arquivo em PDF ÚNICO 
(max. 20 MB) com as seguintes documentações:
1. Cópias digitalizadas dos seguintes documentos: CPF, R.G., Certidão de quitação eleitoral e 
Certificado de Reservista (este unicamente para homens);
2. Diploma de Graduação (com carimbo de reconhecimento);
3. Documento comprobatório do vínculo funcional com a Secretaria Municipal de Foz de Iguaçu;
4. Documento comprobatório do ano em que o candidato leciona.

Atenção:
Não será aceita a inscrição com documentação incompleta.
Não serão aceitos documentos enviados por qualquer outro meio e nenhuma documentação será 
considerada se enviada fora do prazo.
O  candidato  é  responsável  pelas  informações  prestadas,  arcando  com  as  consequências  de 
eventuais erros. A inscrição que estiver em desacordo com este Edital,  inclusive por falta de 
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documentos, será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária do candidato do 
processo seletivo,  na exclusão do seu nome da relação de aprovados e na perda de todos os 
direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a homologação do resultado final.
A UNILA não se responsabiliza por erros de envio causados por variações e/ou interrupção de 
energia elétrica e/ou conexão com a internet.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO

Os candidatos serão selecionados obedecendo a ordem de inscrição no site da Unila. Será dada 
prioridade aos candidatos que comprovarem atuação nos 4º e 5º anos do ensino fundamental da 
rede pública de Foz de Iguaçu. Não havendo preenchimento completo das vagas recorrer-se-á 
aos candidatos que atuam nos 6,7 e 8º anos também obedecendo a sua ordem de inscrição.

7. RESULTADOS

A  relação  dos  aprovados  será  publicada  na  página  do  curso: 
<http://www.unila.edu.br/especializacao-alimentos-nutricao>
7.1 Cronograma

Etapa Data ou Período
Inscrição 17/12/2014 a 09/01/2015
Divulgação das inscrições homologadas 12/01/2015
Divulgação dos resultados 13/01/2015
Matrícula primeira chamada 19/01/2015 a 23/01/2015
Matrícula segunda chamada 26/01/2015 a 30/01/2015
Início do curso 13/02/2015

8. MATRÍCULA

Para efetivação da matrícula, os candidatos selecionados deverão entregar os documentos
abaixo relacionados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UNILA, situada na Av.
Silvio Américo Sasdelli, no 1842, térreo, Sala 01 – Vila A – Foz do Iguaçu, PR – Brasil. A
matrícula será feita única e exclusivamente no período compreendido entre os dias 19 e 23
de janeiro de 2015, em primeira chamada e de 26 a 30 de janeiro de 2015, em segunda
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chamada.
1. Cópia e original do Diploma de Graduação (com carimbo de reconhecimento);
2. Cópias e originais do CPF, R.G.;
3. Cópias e originais do Título de Eleitor e Certificado de Reservista (somente para homens);

9. RECURSOS

O candidato que se julgar prejudicado no Processo Seletivo, poderá recorrer no prazo de 24
(vinte e quatro) horas da divulgação dos resultados, enviando o recurso para alimentos.saude@ 
unila.edu.br.
A relação dos recursos, caso haja, deferidos e/ou indeferidos, será publicada na página do curso 
<http://www.unila.edu.br/especializacao-alimentos-nutricao> no dia 16 de janeiro de  2015. As 
respostas aos recursos submetidos serão encaminhadas aos candidatos recorrentes via e-mail.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  inscrição  do  candidato  implicará  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e  condições 
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, ouvido o departamento de Pós-
Graduação da Unila.

Foz do Iguaçu, 16 de dezembro de 2014.

JAYME BENVENUTO LIMA JÚNIOR

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação


