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EDITAL PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO 

DE EXTENSÃO  
 

" O papel do sistema imune na obesidade e aterosclerose:  
a importância da intervenção nutricional” 

  
A coordenação do curso de extensão “O papel do sistema imune na obesidade e 

aterosclerose: a importância da intervenção nutricional” torna pública a abertura de 
processo de inscrição para o preenchimento de vagas conforme as normas e as 
instruções deste Edital.  

 
1. Curso  
1.1 O curso será conduzido com atividades assíncronas e síncronas aos sábados no 

horário das 14-17h, pela plataforma Google Meet, com carga horária total de 16 horas e 
duração prevista de três semanas.  
1.2 O curso tem início previsto para o dia 04 de dezembro de 2021. Caso seja 

necessário alterar essa data, os inscritos serão informados por e-mail. 
1.3 Este curso irá abordar os seguintes temas: 
Mecanismos celulares e moleculares envolvidos na inflamação; o papel do sistema 
imune na obesidade e aterosclerose; intervenção nutricional na obesidade e 
aterosclerose, utilizando modelos experimentais. 
1.4 O participante receberá o certificado de participação condicionado à entrega das 

atividades propostas no prazo estabelecido e obtenção mínima de 75% de frequência da 
carga horária das atividades síncronas.  
1.5 O participante deverá possuir acesso à internet.  
1.6 O Curso será totalmente gratuito.  
 

2. Vagas e Critérios  
2.1 No total serão disponibilizadas 130 vagas, distribuídas em 100 vagas para o público 

interno da UFJF e 30 vagas para o público externo. A distribuição das vagas ocorrerá de 
acordo com a ordem de inscrição. O critério de desempate será a idade, dando-se 
preferência ao candidato com idade mais elevada. 
2.2 Após realizar o preenchimento do formulário de pedido de inscrição, o candidato 

deverá aguardar um e-mail de cursoobesidadeaterosclerose@gmail.com, informando o 
deferimento ou indeferimento do pedido, de acordo com o cronograma. 
 

Observação: É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do 
formulário de inscrição. O ato de inscrição implica em reconhecimento e aceitação pelo 
candidato de todas as condições previstas neste Edital. 
 

3. Requisitos  
O candidato deve preencher corretamente todos os campos do formulário de inscrição 

e atender ao item 2.1 deste edital. 
 
4. Inscrições  
4.1 As inscrições serão realizadas  pela internet  no link:  
https://forms.gle/CJZZmBPYaAVhd5gGA , no período de 25 a 30 de novembro de 2021. 
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4.2 Os candidatos que tiverem qualquer dúvida ou dificuldade sobre os procedimentos 
para inscrição, poderão entrar em contato com a coordenação do curso pelo e-mail  
cursoobesidadeaterosclerose@gmail.com 
  
5. Seleção e Resultado  
5.1 No dia 02 dezembro de 2021, os candidatos inscritos receberão um e-mail de 
deferimento ou indeferimento da inscrição. 
   
6. Cronograma  
 

Cronograma de atividades 
Inscrição 25 a 30 de novembro de 2021 
Resultado da Inscrição 02 de dezembro 
Início previsto 04 de dezembro 
Término 18 de dezembro 

  
  
7. Considerações finais  
Os casos omissos neste edital serão avaliados e julgados pela coordenação do curso.  
  
  
 
 
Governador Valadares, 16 novembro de 2021.  
  

 
Edenil Costa Aguilar 
      Coordenador 


