
 

 

SELETIVO DISCENTE – PROJETO DE EXTENSÃO 

NUTRINDO SABOR: oficinas culinárias como estratégias de educação alimentar e 

nutricional 

 

Proponente:  

Profa. Dra. Eduarda Gomes Bogea (Coordenadora) 

                          

• DADOS SOBRE A EQUIPE EXECUTORA  

 

A equipe de trabalho é composta atualmente pelos seguintes participantes: 

 

Profa. Dra. Eduarda Gomes Bogea 

Formação: Doutora em Saúde Coletiva (UFMA) 

E-mail: eduarda.bogea@florence.edu.br 

Vínculo: Instituto Florence Superior  

Área de Atuação: supervisão e participação em todas as etapas necessárias à 

execução das atividades de extensão, desde a elaboração da proposta à confecção do 

relatório final.   

Darine Cristine Feitosa Santos 

Discente do curso de Nutrição 

E-mail: darinefeitosa54@gmail.com 

Vínculo: Instituto Florence Superior  

 

• OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

 

Promover uma alimentação mais saudável por meio de oficinas culinárias; 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

• Realizar oficinas educativas para diferentes faixas etárias como estratégia de 

educação alimentar e nutricional; 



 

• Desenvolver habilidades culinárias, com aprofundamento de conceitos de 

promoção da saúde e técnicas culinárias; 

• Criar preparações culinárias saborosas, de baixo custo e fácil preparo com 

alimentos in natura; 

• Melhorar o processo formativo dos alunos, resgatando a valorização do consumo 

de frutas e hortaliças, preparações saudáveis e da cultura alimentar maranhense 

 

• PROCESSO SELETIVO DISCENTE 

 

Estão sendo ofertadas 05 vagas para alunos do curso de Nutrição para a 

participação na execução das atividades de extensão. O aluno deverá ter 4 horas 

semanais disponíveis no turno da tarde.  

O processo de seleção dar-se-à por meio de avaliação de coeficiente e entrevista.  

 

• INSCRIÇÃO 

 

A inscrição deve ser feita via e-mail (eduarda.bogea@florence.edu.br)  até dia 

23.06, às 23:59. 

Dever ser anexado no e-mail o histórico do aluno e no corpo do e-mail deve o 

aluno deve fazer uma apresentação sobre seu perfil acadêmico e responder a seguinte 

pergunta:  “Por que devo ser selecionada para o projeto de extensão NUTRINDO 

SABOR?” 

Os alunos selecionados serão informados com detalhe sobre a data e horário da 

entrevista posteriormente via e-mail. 
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