
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

EDITAL Nº 01, DE 12 DE JULHO DE 2021

O Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva - IACI, torna pública a abertura de

inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado à

seleção de candidatos ao curso de pós-graduação em Educação Alimentar e

Nutricional: desenvolvimento, comportamento e ferramentas.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O curso de pós-graduação em Educação Alimentar e Nutricional tem o objetivo de transformar

profissionais de saúde em educadores habilidosos, empáticos, amorosos, compassivos, reflexivos e

criativos, capazes de ver “além” e de adotar posição de agente facilitador da mudança de

comportamento alimentar, desenvolvendo autonomia e qualidade de vida no público-alvo.

O referencial teórico do curso é apoiado na educação por competências, na pedagogia libertadora

de Paulo Freire e nos quatro pilares da educação preconizados pela UNESCO: “aprender a conhecer,

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”.

1.1.1. O (a) candidato (a) poderá consultar toda a estrutura do curso, carga-horária e corpo docente

em www.institutoaci.com/posean

2. DO CRONOGRAMA E FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1. Período das inscrições: 12/07 a 23/09/2021

2.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico em:

https://www.sympla.com.br/processo-seletivo-pos-graduacao-em-educacao-alimentar-e-nutriciona

l-copia__1331941 e, mediante o pagamento da taxa de R$25,00, o candidato receberá, por e-mail, o

link para preenchimento da ficha de inscrição e as instruções para envio de toda a documentação

exigida.

2.1.2 O resultado final da seleção será divulgado em: www.institutoaci.com/posean no dia

24/09/2021 às 11h e via e-mail a todos os candidatos participantes
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2.2. Período de Matrícula: à definir.

2.2.1. O candidato selecionado que não concluir a matrícula dentro do prazo estabelecido terá sua

vaga cedida ao candidato subsequente da lista de seleção.

3. DAS VAGAS

Curso Pré-requisitos Vagas

Pós-graduação em Educação
Alimentar e Nutricional -

modalidade digital

Graduação em Nutrição 45 vagas

4.  DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS

4.1. Podem candidatar-se ao curso os titulares do grau de bacharel em nutrição, concedido por

instituições reconhecidas pelo MEC.

4.2. Se o candidato ainda não houver concluído a graduação, será considerado apto para essa

formação se tiver previsão de realização da cerimônia de colação de grau em até 90 dias após o

início das aulas.

5. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

5.1. Análise curricular (recomenda-se o modelo da plataforma Lattes): O candidato deverá

apresentar brevemente todos os cursos realizados na área de formação (pontuação:  4/10)

5.2. Percurso profissional (recomenda-se o modelo da plataforma Lattes): O candidato deverá

apresentar brevemente seu percurso profissional dentro e fora da área de formação (pontuação:

3/10)

5.3. Carta de Interesse: O candidato deverá apresentar um texto discorrendo brevemente sobre

quais são suas motivações pessoais e profissionais para cursar a formação (pontuação:  3/10)

5.4. Ter disponibilidade para dedicação à carga-horária de 30 horas mensais, uma vez que o curso

tem como fundamentação pedagógica a utilização de metodologias ativas, que requerem

protagonismo do aluno na produção do seu conhecimento.
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6. DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO:

6.1. A formação completa tem o custo de 24 parcelas de R$399,00 ou R$ 9576,00

6.2. Para pagamentos à vista será concedido o desconto de duas parcelas. Sendo assim, o valor total

do investimento passa a ser R$8778,00

Mais informações sobre assuntos não expressos neste edital, poderão ser obtidas com a secretaria

da instituição via e-mail: contato@institutoaci.com ou via WhatsApp: (31) 92000-4636.

Fundadoras do IACI

Lydiane Bragunci e Natália Petry

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as

possibilidades para a sua própria produção ou a sua

construção.”

Paulo Freire
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