
   
 

Emenda ao Edital CENUF/INJC/UFRJ de 19/12/2019 

 

  A Coordenação do Curso de Especialização em Nutrição Funcional Aplicada à Clínica do 
Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ, 

Considerando a suspensão das aulas presenciais na UFRJ, em virtude da pandemia do 
COVID-19; e a Resolução CEPG nº 07, de 03 de julho de 2020 da UFRJ, que adotou providências 
temporárias para o ensino de Pós-Graduação lato sensu em tempos de pandemia,  

RESOLVE estabelecer os seguintes adendos ao Edital do Curso de Especialização em 
Nutrição Funcional Aplicada à Clínica, publicado em 19 de dezembro de 2019: 

1. Durante este período de excepcionalidade, as disciplinas serão oferecidas por via 
remota, sendo a carga horária equivalente àquela oferecida na modalidade 
presencial. As aulas remotas serão realizadas aos sábados, das 8h às 17h, via 
plataforma Zoom, com início previsto para o dia 15 de agosto de 2020. 
 

2. Serão concedidas mais quatro (04) bolsas de estudos sendo duas (02) referentes a 
25% de desconto no valor das mensalidades e duas (02) referentes a 50% de 
desconto no valor das mensalidades. Aqueles que desejaram se candidatar às 
bolsas deverão realizar o procedimento de inscrição descrito no item 6 do Edital 
até o dia 03 de agosto de 2020. A seleção dos alunos bolsistas ocorrerá mediante 
análise de currículo e carta de intenção. O resultado das bolsas será divulgado no 
dia 10 de agosto de 2020. Alunos já inscritos e/ou matriculados também podem 
concorrer às referidas bolsas, sendo necessário enviar e-mail para 
funcionalufrj@gmail.com, contendo as seguintes informações: nome completo, 
CPF, currículo e carta de intenção. 

 
3. As inscrições ficam prorrogadas até o dia 12 de agosto de 2020. 

 
4. Após o preenchimento do formulário on-line descrito no item 6 do Edital, os 

candidatos serão contactados via e-mail e receberão o contrato que deverá ser 
preenchido, impresso (em duas vias), assinado e encaminhado para a Secretaria do 
Curso, por via eletrônica, para o e-mail funcionalufrj@gmail.com 

 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020. 


