
ANEXO VIII 

Projeto SANarte: dando voz à juventude por meio da linguagem artística na abordagem e 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

O bolsista tem a atribuição de principal articulador do Guisado junto às entidades/ 

instituições, órgãos governamentais com os quais o projeto irá interagir. Também 

assumirá a responsabilidade de buscar, organizar e produzir conhecimento científico 

concernente ao tema da SAN, bem como aos fundamentos metodológicos adotados pelo 

projeto. Além disso, preparará e apresentará em eventos trabalhos relatando 

resultados obtidos e experiências vivenciadas em seu âmbito. 

 

Também deverá assumir o papel de “secretário-geral” do projeto, registrando, 

organizando e sistematizando as ideias, sugestões e críticas apresentadas pela equipe 

nas reuniões semanais, bem como elaborando relatórios e mantendo a interação com a 

Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com a professora coordenadora. Em relação às 

atividades ordinárias, participará, semanalmente, do encontro com toda a equipe, para 

planejamento e reflexão sobre a prática extensionista realizada, discussão e teorização 

conjunta.  

 

Perfil do bolsista: 

 

Assiduidade, pontualidade, responsabilidade e eficiência no cumprimento de tarefas, 

bom relacionamento com os adolescentes e demais parceiros, iniciativa, criatividade e 

proposição de novas ideias, facilidade para interagir em/com grupos e afinidade para 

com a proposta do projeto. 

 

Requisitos para candidatura: 

 

Para as duas vagas (com iguais objetivos e planos de trabalho), considerando a 

extensa/intensa carga de atividades prevista no projeto, os candidatos poderão ser de 

turmas/períodos diferentes para o cumprimento do cronograma já que, com diferentes 

disponibilidades de horários (condicionadas às “janelas” sem aula específicas de cada 

turma), esses bolsistas poderão compatibilizá-las mais facilmente às demandas do 

projeto. 

 

Etapas da seleção: 

 

 Dissertação sobre a temática do projeto e proposição de um logotipo para ele.  

 Entrevista e proposição de uma dinâmica de grupo, a ser realizada com os atuais 

integrantes do Guisado.  

 

Local e datas: 

 

Sala de Reuniões da Faculdade de Nutrição, nos dias 13/01/2014 e 14/01/2014, às 13h. 

 


