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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo 

Seletivo, para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: Alessandra Gerevini 

Nº inscrição: 181 

Área de formação/programa/instituição: Nutrição - Atenção ao Câncer - HSVP  

E-mail: alessandragere@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a 

justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Solicito o recurso para a revisão da segunda etapa denominada memorial descritivo. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Eu, Alessandra Gerevini, venho por meio deste documento, descrever minha 

trajetória acadêmica, expondo as razões e perspectivas que me levaram a candidatar-me à 

vaga no Programa de Residência Multiprofissional Integrada na Atenção ao Câncer. 

Nasci no dia 26 de setembro de 1997, na cidade de Sarandi-RS. Residi com os meus 

familiares na cidade de  Barra Funda-RS,  até os meus 17 anos. Em agosto de 2015 optei  por 

morar em Palmeira das Missões – RS, objetivando a dedicação integral ao curso de nutrição. 

A conclusão do meu ensino médio ocorreu no ano de 2014, sendo que sempre 

objetivei dar continuidade aos estudos, e com isso, prestei vestibular no término do ano 

letivo, obtendo aprovação no Curso de Nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, 

campus Palmeira das Missões. Ser acadêmica em um curso da área da saúde sempre esteve 
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em meus pensamentos desde o início do ensino médio,  e por ter muita afinidade com 

assuntos que envolviam a alimentação, optei pela Nutrição. 

O plano inicial de cursar nutrição veio devido à vontade de cuidar  das pessoas através 

da alimentação. Tanto no momento de escolha do curso, quanto no momento que decidimos 

que eu teria que morar em outra cidade pela questão de deslocamento inviável, tive apoio e 

incentivo da minha família e do meu namorado. 

Ao chegar no primeiro semestre, me deparei com uma rotina um pouco diferente da 

que eu estava habituada, em um primeiro momento ter saído de casa pela primeira vez e 

residir em outra cidade, depois a rotina da faculdade. Neste primeiro semestre o apoio da 

minha família e namorado foram indispensáveis para que eu não desistisse, além disso, neste 

período inicie um tratamento psicológico o qual teve duração de um ano e com ele foi 

possível abrir novos horizontes, aprendi a estabelecer metas, o que me deixou mais segura 

nas minhas escolhas.  

No segundo semestre já habituada à nova rotina e tendo metas estabelecidas, veio a 

empolgação e o desejo de participar de novas atividades, buscando constantemente maior 

conhecimento e atualização. Com isso, procurei participar da maior parte das atividades que 

a graduação propiciava, realizando inscrições nos cursos, palestras, projetos, sempre 

mantendo empenho e motivação com o objetivo de alcançar meus ideais.  

Uma das primeiras conquistas acadêmicas foi produzir e apresentar um trabalho na 31° 

Jornada Acadêmica Integrada realizada na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2016. 

Neste mesmo ano participei do projeto de pesquisa denominado, Fatores associados aos 

comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes da região norte do 

Rio Grande do Sul: diagnóstico e intervenção, esse projeto foi de grande importância para a 

minha formação acadêmica, pois nele tive a oportunidade de realizar a  coleta de dados a 

tabulação e posteriormente, organizar e aplicar a intervenção através do planejamento, ações 

educativas e de prevenção para adolescentes. Além disso, em 2016 desempenhei atividades 

como monitora na disciplina de Técnica Dietética II, realizando atividades com seleção de 

receitas, participação nas aulas práticas acompanhando os processos realizados com os 

alimentos para melhor aproveitamento dos nutrientes. 

No ano de 2017, participei da 32° Jornada Acadêmica Integrada, apresentando um 

trabalho e participando com coautora em outros quatro trabalhos apresentados no mesmo 
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evento. No presente ano, participei do projeto de ensino denominado Nutrição Oncológica, 

no qual pude ter um contato inicial sobre tratamento nutricional para pacientes com câncer, 

então o meu interesse pela área só aumentou devido o conhecimento da importância da 

terapia nutricional, em diferentes estágios da patologia. 

Ainda no ano de 2017, ingressei no projeto de  extensão intitulado, Cantinas Escolares 

Saudáveis: Promovendo a Alimentação Saudável. Esse projeto originou o trabalho 

denominado, Qualidade higiênica dos alimentos comercializados em cantinas de escolas de 

Palmeira das Missões – RS, o qual foi apresentado no ano de 2018 no X Simpósio de 

alimentos promovido pelo curso de engenharia de alimentos da faculdade de engenharia e 

arquitetura da Universidade de Passo Fundo. 

No ano de 2018, inicie no projeto de pesquisa Avaliação do estado nutricional e o 

consumo alimentar de gestantes que são assistidas na consulta de pré-natal pelo Sistema 

Único de Saúde em município da região norte. No presente ano tive a oportunidade de 

realizar estágio extracurricular observatório no Hospital Comunitário de Sarandi-RS, 

cumprindo uma carga horária total de 60 horas, pude acompanhar  as atividades 

desenvolvidas pela nutricionista, como avaliações e orientações nutricional nos diversos 

casos patológicos,  sendo considerada uma experiência incrível para minha formação 

acadêmica. Isso fez com que eu me empenhasse ainda mais, para ser uma profissional 

dedicada, ética e interessada em buscar constantemente maior conhecimento e atualização.  

No final do ano 2018, iniciou o período de estágio curriculares obrigatórios, o qual 

tive a oportunidade de fazer no Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, durante o 

período de outubro a dezembro acompanhei pacientes adultos e idosos, com diversas 

patologias e de diferentes estados nutricionais, realizei a triagem nutricional dos pacientes; 

avaliação do estado nutricional e diagnóstico nutricional.  

Durante o estágio pude acompanhar atividades que os Residentes da área de  Atenção 

ao Câncer e Saúde do Idoso desenvolviam, e com isso, pude ter certeza da área da nutrição 

que gostaria de me especializar. No estágio pude perceber que a nutrição tem extrema 

importância no tratamento das doenças de alta complexidade, e a equipe de nutrição, 

juntamente com a equipe multiprofissional, tanto ao nível hospitalar quanto na atenção 

básica de saúde, desempenha este papel muito importante no tratamento destas pessoas, 

trazendo uma melhor qualidade de vida durante o tratamento, além de evitar outras 
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complicações que possam surgir durante o período. 

Em 2019 finalizei a graduação, então iniciei trabalhando no atendimento clínico 

nutricional particular e estudando para a prova da residência nas horas vagas. A cada 

consulta nutricional sempre busco em artigos científico e livros a melhor conduta para cada 

paciente, entretanto é notório a necessidade de continuar estudando e principalmente 

buscando por vivências práticas, as quais proporcional experiência e conhecimento, visando 

desta maneira a residência multiprofissional. Fiquei imensamente feliz em conquistar a 

minha primeira meta, que era passar com uma boa colocação para a segunda fase da 

Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer. 

Por fim, gostaria de destacar  que escolhi a área de Atenção ao Câncer, com base em 

minha breve experiência durante o estágio, mas posso afirmar que me sentiria imensamente 

feliz em fazer parte desta equipe multiprofissional. Acredito que a junção do conhecimento 

teórico e prático da realidade de um hospital e da rede básica de saúde terá uma relevância 

muito grande na minha contínua busca pelo conhecimento. Gostaria ainda de destacar que 

tenho o apoio da minha família e do meu namorado, total disponibilidade, e dedicação 

exclusiva ao programa. E por estes motivos, gostaria muito de ter a oportunidade de  fazer 

parte desta equipe multiprofissional, agregando e compartilhando conhecimentos e me 

especializar na área que escolhi para seguir na minha profissão.  

 

JUSTIFICATIVA: 

A minha trajetória acadêmica, sempre foi embasada na busca por novos 

conhecimentos. Desta maneira, a participação durante a graduação em palestras, projetos, 

apresentação de trabalho e cursos foi continua, como é notório no meu currículo. Além disso, 

gostaria de salientar o meu total desejo em ser residente, pois vejo na residência a 

oportunidade de continuar a busca pelo conhecimento teórico e prático.   

A nota que eu obtive com o memorial descritivo para mim foi uma surpresa negativa, 

acredito que ele possa ser revisado, além disso, no momento da entrevista as perguntas são 

realizadas de maneira aberta, sendo assim depende da maneira com entrevistador interpreta 

a resposta.  
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PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A avaliação do memorial foi feita de acordo com as regras estabelecidas no edital do processo 

seletivo e ratificada pela banca examinadora. 

 

“7.2.1. A arguição oral do memorial descritivo consiste em etapa eliminatória e 

classificatória. Essa etapa terá um tempo máximo de duração de 30 (trinta) minutos, sendo 

que o candidato terá 10 (dez) minutos para arguir sobre sua trajetória acadêmica e/ou 

profissional e os motivos que o levaram a candidatar-se ao Programa de Residência deste 

edital; e o restante do tempo, de 10 a 20 minutos, para responder aos questionamentos da 

banca avaliadora, baseados em situações-problema do cotidiano e questionamento 

técnicos.” 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 


