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O Grupo de Estudo em Nutrição e Exercício (GENEX) do curso de 

Nutrição alocado no Departamento de Ciências em Alimentos (DCA) da 

Universidade Federal de Lavras torna público este edital destinado a congregar 

profissionais, estudantes, esportistas, atletas e profissionais atuantes em 

nutrição e exercício para participar do processo seletivo para ingressar como 

membro efetivo do GENEX. 

 

OBJETIVO 

O grupo de estudo tem como objetivo aprimorar os conhecimentos em 

nutrição esportiva, fisiologia e bioquímica aplicada ao esporte e exercício físico, 

visando a alimentação adequada, suplementação, desempenho físico, saúde e 

qualidade de vida de atletas e desportistas e suas particularidades especiais.  

 

DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMAS 

As inscrições serão realizadas pelos membros do grupo na cantina 

central e no Departamento de Ciências em Alimentos (DCA – Laboratório de 

Bioquímica Nutricional e Nutrição Esportiva). 

Valor da inscrição: R$ 5 reais. 

Cronograma Prazos 

Período de inscrição 15 a 26 de julho de 2013 

Prova 30 de julho de 2013 

Divulgação dos resultados 5 de agosto de 2013 

Confirmação de interesse pelo  
grupo 

5 a 7 de agosto de 2013 

Lista de Espera 8 de agosto de 2013 

Entrevistas Serão agendadas e divulgadas por 
e-mail 

Início das atividades do GENEX 2º semestre letivo de 2013 

 

 

                                                    EDITAL GENEX  Nº   02 / 2013 

                      EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO GENEX 



Inscrições abertas para estudantes de Nutrição, Educação Física e 

Engenharia de Alimentos, esportistas, atletas e profissionais atuantes em 

nutrição e/ou exercício. 

 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS: 

 

a) Avaliação escrita (noções básicas de fisiologia humana, bioquímica e 

nutrição básica e nutrição esportiva);                              

b) Entrevista com orientador e coordenadores do grupo; 

c) Currículo LATTES (atualizado); 

 

 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ATLETAS (NÃO ACADÊMICO): 

  

a) Avaliação escrita (noções básicas de fisiologia humana, bioquímica e 

nutrição básica e nutrição esportiva); 

b) Entrevista com orientador e coordenadores do grupo; 

c) Currículo Vitae (atualizado); 

 

DOCUMENTOS  

O estudante deverá entregar impresso no dia da avaliação escrita o 

Currículo LATTES (atualizado). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Informações adicionais pela secretaria em marketing poderão ser 

obtidas por meio do e-mail: genexufla@gmail.com, telefone (35) 38292-1995,  

celular (35) 9232-6528 ou no DCA – Laboratório de Bioquímica Nutricional e 

Nutrição Esportiva com o Professor Wilson César de Abreu. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado da seleção será divulgado no dia 05 de agosto de 2013 na 

secretaria do DCA (Departamento de Ciências em Alimentos) e na nossa 

página (www.facebook.com/GrupodeEstudodeNutricaoemExercicio).  

    

Lavras, 8 de agosto de 2013. 

 

 

WILSON CÉSAR DE ABREU 

ORIENTADOR DO GRUPO DE ESTUDOS EM NUTRIÇÃO E EXERCÍCIO – DCA/UFLA 

 

https://www.facebook.com/GrupodeEstudodeNutricaoemExercicio

