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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde – nível Mestrado – 
da Universidade Federal de Goiás (CPG-NUT), da Faculdade de Nutrição (FANUT), situada 
à rua 227, Qd. 68, s/no, Setor Leste Universitário, CEP 74605-080 – Goiânia – GO, torna 
público que, no período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015, estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde 
da UFG, na área de concentração de Nutrição e Saúde. 
 
O Processo Seletivo, ao qual se refere este Edital, obedece às normas previstas na 
Resolução CEPEC/UFG no 1075 de 09/03/2012 que trata do Regulamento Geral dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu/UFG e na Resolução CEPEC/UFG nº 1266 de 
14/03/2014 que trata do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e 
Saúde/UFG. 
 
O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Goiás 
(PPG-NUT/UFG) tem como objetivo capacitar e formar, em nível de mestrado acadêmico, 
profissionais de alto nível para atuarem na docência do ensino superior, na pesquisa 
científica e na produção de novos conhecimentos em Nutrição e Saúde.  
 
1.1. PÚBLICO ALVO 

 

Poderão participar do processo seletivo do PPG-NUT/UFG, nível mestrado, candidatos com 
graduação em Nutrição ou em áreas afins, em cursos reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. A homologação da inscrição de candidatos oriundos de áreas afins fica 
condicionada à aprovação pela CPG-NUT, desde que atenda às possibilidades previstas 
nas três linhas de pesquisa citadas no item 1.2. Poderá se candidatar à seleção o candidato 
que, apesar de não ter a titulação exigida, apresente, no ato da inscrição, declaração de 
conclusão de curso, com previsão de data anterior à primeira matrícula no Programa de 
Pós-Graduação. Após o Processo Seletivo, para matricular-se, o candidato deverá 
apresentar certificado de conclusão ou ata de colação de grau do curso de Graduação. 
 

1.2. LINHAS DE PESQUISA 
 
a) Qualidade de alimentos e dietas 
 
Descrição: Qualidade nutricional, tecnológica, higiênico-sanitária, sensorial e funcional de 
produtos de origem animal e vegetal, convencionais ou não, incluindo alimentos do cerrado, 
in natura e em diferentes tipos de processamento. 
 
b) Diagnóstico e intervenção nutricional e em saúde 
 
Descrição: Estudos de indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos, bioquímicos, 
moleculares e genéticos, socioeconômicos e epidemiológicos, com ênfase nos problemas 
nutricionais mais prevalentes nos ciclos da vida. Implementação e avaliação de estratégias 
de prevenção e de intervenção nutricional no controle de enfermidades. 



c) Segurança Alimentar e Nutricional 
 
Descrição: Avaliação de políticas, programas e projetos de alimentação e nutrição e outras 
políticas públicas de saúde, com ênfase nos agravos nutricionais mais prevalentes. Estudos 
em planejamento, intervenção, avaliação, monitoramento e educação continuada em saúde.  
 

 
1.3. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO MESTRADO 
 
O mestrado em Nutrição e Saúde terá duração mínima de 18 meses e máxima de 24 
meses. 
 
 
1.4. CRÉDITOS EXIGIDOS 
 
O número de créditos necessários à integralização do Mestrado em Nutrição e Saúde é de: 
 

a) dez (10) créditos em disciplinas obrigatórias; 
b) oito (08) créditos em disciplinas optativas; 
c) dezesseis (16) créditos para a defesa e aprovação da dissertação. 

 

 
1.5. BOLSAS DE ESTUDO 
 
O curso poderá oferecer bolsas de estudo, cuja concessão se efetuará em função da 
disponibilidade das mesmas e segundo critérios fixados pelas agências de fomento e pela 
Comissão de Bolsas do PPG-NUT. 
 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 30 de novembro a 04 de 
dezembro de 2015, no horário de 08:30 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, na 
Secretaria da PPG-NUT/UFG. Endereço: Rua 227, Qd. 68, s/n, Setor Leste Universitário, 
CEP 74605-080 – Goiânia – GO. Telefone: (62) 3209 6270, ramal 232. 
 
2.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (modelo fornecido pelo Programa – 

www.ppgnut.fanut.ufg.br), com declaração de que está de acordo com as normas de 
seleção;  

b) Original e cópia da carteira de identidade e do CPF. Em caso de estrangeiros, o 
Registro Nacional de estrangeiros (RNE) ou o passaporte; 

c) Original e cópia do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC, ou declaração de 
colação de grau, ou documento atestando que está apto a colar grau;   

d) Original e cópia do histórico escolar do curso de graduação atualizado ou original do 
extrato acadêmico do curso;    

e) Comprovante original de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 (cento 
e vinte reais), por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser solicitada na 
Secretaria do PPG-NUT/UFG no período exclusivamente destinado às inscrições. Não 
serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento ou pagamento agendado;   

f) Formulário de Currículo padronizado (Anexo I) devidamente preenchido e comprovado 
por anexos, na mesma sequência do formulário, com todas as páginas e anexos 
numerados, encadernado em espiral, sob pena de não ter os mesmos computados se 
não forem assim apresentados. Descrever as informações apenas nos itens de 1 a 3. 
Nos demais, apenas especificar o número dos anexos e páginas;   

g) Currículo no modelo Lattes completo e atualizado; 
h) Uma fotografia 3 x 4 cm recente;   
i) Declaração de docente credenciado no PPG-NUT/UFG, aceitando o candidato como 

http://www.ppgnut.fanut.ufg.br/


orientando; 
j) Termo de autodeclaração étnico-racial, se pertinente; 
k) Cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração 

de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local (pode ser 
entregue no ato da inscrição ou na matrícula), se pertinente; 

l) Carta de compromisso (modelo fornecido pelo Programa – www.ppgnut.fanut.ufg.br). 
 
2.1.1. Os portadores de títulos de graduação e/ou pós-graduação obtidos no exterior 
deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, desde que tenham visto 
permanente e/ou vínculo empregatício.  
 
2.1.2. Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via correio eletrônico.  
 
2.1.3. Será aceita solicitação de inscrição por meio de procuração ou enviada 
exclusivamente por SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), endereçada ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde 
/FANUT/ UFG, desde que postada até o último dia do período de inscrição, dia 04/12/2015, 
para o endereço:  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
 
A/C Faculdade de Nutrição – Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde  
Avenida Esperança, s/n, Câmpus Samambaia, 74.690-900 
 
As cópias dos documentos encaminhados via SEDEX devem ser autenticadas em cartório 
(item 2.1, alíneas “b”, “c” e “d”). 
 
Para inscrições via SEDEX, o comprovante de envio da encomenda, com o número que 
permite rastreamento, deve ser encaminhado até o último dia do período de inscrição, para 
o e-mail do Programa, a saber pgfanut.ufg@gmail.com  
 
2.1.4. As informações prestadas no formulário de inscrição e a entrega (no ato da inscrição) 
de todos os documentos exigidos no item 2.1 deste edital são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a CPG-NUT do direito de excluir do processo seletivo aquele candidato 
que não apresentar todos estes documentos no ato da inscrição e/ou preencher o formulário 
de inscrição de forma incompleta, ilegível e/ou fornecer dados inverídicos. Não serão 
aceitos documentos após o período da inscrição, exceto aqueles enviados via SEDEX, 
conforme item 2.1.3 deste edital. 
 
3. DAS VAGAS 
 
3.1. Serão ofertadas, neste processo seletivo, vinte e cinco (25) vagas, conforme Quadro de 
Distribuição de Vagas. 
 
3.2. De acordo com a Resolução CONSUNI 007/2015, vinte (20) vagas são oferecidas para 
ampla concorrência e mais cinco (05) estão reservadas para pretos, pardos e indígenas 
(PPI), visando ao atendimento da política de ação afirmativa na pós-graduação. 
 
3.3. A distribuição de vagas, por orientador, ocorrerá em duas etapas:  
a) Na primeira etapa, os candidatos aprovados no processo seletivo serão alocados nas 
vagas dos orientadores previamente indicados, seguindo a ordem de classificação, 
independentemente da autodeclaração ou não como PPI, até que as vagas disponíveis 
estejam esgotadas; 
b) Na segunda etapa, os candidatos PPI que não tiveram suas vagas definidas na etapa 
anterior devem ser alocados nas vagas adicionais e distribuídos segundo os orientadores 
indicados previamente. 
 
Conforme § 3º do Art. 6º, caso haja excesso de candidatos aprovados para um mesmo 
orientador, a Coordenação e/ou a Comissão do Processo Seletivo poderão redistribuir de 
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forma mais equilibrada os candidatos, de modo a atender o regulamentado pela CAPES. 
 
 
3.4. Quadro de Distribuição de Vagas  

 
 
3.5. O preenchimento das vagas dar-se-á com base nos critérios de seleção, não sendo 
obrigatório que todas as vagas sejam preenchidas.  
 
3.6. Homologação das Inscrições:   

a) Somente serão homologadas as inscrições pela CPG-NUT que estiverem 
plenamente de acordo com o Edital;   
b) O resultado preliminar da homologação das inscrições será divulgado na Secretaria 
do PPG-NUT e na homepage do PPG-NUT/FANUT/UFG: www.ppgnut.fanut.ufg.br, 
no dia 16 de dezembro de 2015;  
b) A interposição de recurso específico à fase de homologação das inscrições deverá 
ser protocolada na secretaria da PPG-NUT/UFG, em até dois dias úteis, após a 
divulgação do resultado preliminar em horário de atendimento da Secretaria do 
PPGNUT/UFG, das 07:00 as 12:00h; 
d) A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese. 

 
4. DA SELEÇÃO 

 
4.1. O processo de seleção do PPG-NUT será realizado por uma Comissão de Seleção, 
aprovada pela CPG-NUT, de acordo com a Resolução CEPEC/UFG no 1075 que trata do 
Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu/UFG e da Resolução 
CEPEC/UFG nº 1266 que trata do Regulamento do PPG-NUT/UFG, bem como com os 
procedimentos definidos a seguir. A Comissão de Seleção é composta pelos membros: 
Profª Dra Cristiane Cominetti (presidente), Profª Dra Karine Anusca Martins (membro 
titular), Dra Lidiane Batista Muniz (membro titular), profª Dra Maria do Rosário Gondim 
Peixoto (membro suplente), profª Dra Maria Raquel Hidalgo Campos (membro suplente) e 
profª Dra Tânia Aparecida Pinto Castro Ferreira (membro suplente). O prazo para alegação 
de impedimento ou suspeição de membros da Comissão de Seleção é de até 48 horas (02 
dias úteis) após a publicação do Edital. 
 

LINHA DE PESQUISA Unidade Professores Orientadores Vagas  

Diagnóstico e Intervenção 
Nutricional em Saúde 

FANUT Cristiane Cominetti 02  

FANUT Gustavo Duarte Pimentel 02  

FANUT João Felipe Mota 03  

FANUT Maria Aderuza Horst 01  

FANUT Maria do Rosário Gondim Peixoto 02  

FANUT Patrícia Borges Botelho 02  

CAJ/UFG Patrícia Leão da Silva 01  

Qualidade de Alimentos e 
Dietas 

   

EA Luis Carlos Cunha Júnior 02  
FANUT Maria Margareth Veloso Naves 01  

   

Segurança Alimentar e 

Nutricional 

FEFD Carlos Alexandre Vieira 01  

FANUT Karine Anusca Martins 01  

FANUT Estelamaris Tronco Monego 01  

FEFD Paulo Roberto Viana Gentil 01  

Vagas disponibilizadas  20  

Banco de vagas (cotas)  05  

Total de vagas  25  
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4.2. As provas serão realizadas na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de 
Goiás. O endereço consta no item “2” deste Edital. 

 
4.3. O Processo de seleção incluirá: 

 
a) Prova escrita de suficiência em língua Inglesa (eliminatória); 
b) Avaliação escrita de conhecimentos específicos (eliminatória e classificatória); 
c) Avaliação do currículo em formulário padronizado (classificatória). 

 
4.3.1. Será exigida a apresentação de documento de identificação válido, com foto, em 
todas as etapas do processo de seleção. 
 
4.3.2. Não será permitida a entrada do candidato que chegar ao local de aplicação das 
provas após o horário previsto para o início, ficando o mesmo automaticamente 
desclassificado do processo seletivo. Recomenda-se chegar ao local de aplicação de provas 
com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário previsto; 
 
4.3.3. Será estritamente proibida a utilização de aparelhos eletrônicos ou similares, a 
comunicação entre os candidatos e a consulta a materiais de qualquer natureza (exceto ao 
material descrito no item 4.2.6 deste edital) durante o período de realização das provas; 
 
4.3.4. Não haverá substituição da prova em razão de erros no seu preenchimento. É 
proibida a utilização de corretivos; 
 
4.3.5. Os candidatos com deficiência deverão entregar na Secretaria do PPG-NUT (ver 
endereço no item “2”), no ato da inscrição, um requerimento solicitando as condições 
especiais necessárias para a realização das provas, devendo anexar declaração ou 
atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial. Os candidatos 
com deficiência deverão submeter-se, quando convocados, a exame perante à junta médica 
da UFG, que terá o poder de decidir se o candidato necessita ou não de condições 
especiais para fazer as provas e opinará sobre o grau de necessidade. 

 
4.3.6. Prova de suficiência em língua Inglesa (PL)  
  
a) A Prova de suficiência em língua Inglesa terá caráter eliminatório. Serão aprovados os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis) em uma escala de 0,0 (zero) a 
10,0 (dez). Será verificada a capacidade de tradução, compreensão e interpretação de 
texto e será permitida a consulta apenas em dicionário impresso de uso individual. O 
resultado desta prova será divulgado por meio de listagem dos nomes dos candidatos em 
ordem alfabética, contendo a nota e a condição “Aprovado ou Não Aprovado”. 
 
b) Será dada equivalência ao exame de suficiência em língua Inglesa, realizado nos 
últimos dois anos, àqueles candidatos que obtiveram a aprovação em exames de 
suficiência que tenham sido realizados em outros programas de pós-graduação de áreas 
afins, desde que aplicados com a mesma estrutura de avaliação do PPG-NUT, ou seja, 
àqueles que obtiveram nota igual ou superior a 6,0 (seis) em uma escala de 0,0 (zero) a 
10,0 (dez). Também será dada equivalência àqueles que apresentarem comprovação de 
aprovação em exame reconhecido internacionalmente nos últimos dois anos, desde que o 
aproveitamento do candidato tenha sido de, no mínimo, 60% em relação à nota máxima 
possível no referido exame. A solicitação de equivalência de exame de suficiência em 
língua Inglesa deverá ser entregue no ato da inscrição neste processo seletivo, 
acompanhada de documentos comprobatórios (original e cópia). 
 
 

4.3.7. Avaliação escrita de conhecimentos específicos (AE)  
 



Apenas os candidatos aprovados na prova de suficiência em língua inglesa terão suas 

provas de conhecimentos específicos avaliadas. A avaliação escrita de conhecimentos 

específicos tem caráter eliminatório. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota 

igual ou superior a 6,0 (seis) em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A prova constará de 

questões objetivas, abrangendo conteúdos gerais de Nutrição e Saúde. Constará, também, 

de interpretação de artigos científicos nacionais e internacionais direcionados à linha de 

pesquisa escolhida pelo candidato. O resultado desta prova será divulgado por meio de 

listagem dos nomes em ordem alfabética, contendo a nota e a condição “Aprovado ou Não 

Aprovado”. 

 

4.3.8. Avaliação do currículo (AC)  
 
a) Serão avaliados apenas os currículos dos candidatos aprovados na prova de 
conhecimento específico e de proficiência em língua Inglesa. A nota final da avaliação do 
currículo dos candidatos será feita por média ponderada, considerando-se as pontuações 
de maior e de menor valor entre os candidatos.  
 
4.4. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato com nota da AE maior ou 
igual à 6 (seis) pontos.  
 
4.5. A ordem de classificação dos candidatos aprovados será definida por meio da nota final 
(NF), calculada de acordo com a seguinte equação: 
 

NF = (AE x 0,6) + (AC x 0,4) 
 
 
4.6. Em caso de empate, a classificação será feita de acordo com a maior nota na seguinte 
ordem: maior pontuação na avaliação escrita de conhecimentos específicos (AE); maior 
pontuação na avaliação do currículo (AC). Persistindo o empate, terá preferência o 
candidato de maior idade.  
 
4.7. Em caso de desistência de algum candidato, será convocado o candidato aprovado 
subsequente. O candidato que não se matricular nas datas previstas será considerado 
desistente.  
 
4.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações. O não 
comparecimento a qualquer uma das etapas do processo seletivo, por qualquer que seja o 
motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do processo 
seletivo.  
 
4.9. A interposição de recursos ao Processo seletivo do PPG-NUT deverá ser protocolada 
em até 48 (quarenta e oito) horas (02 dias úteis), após a divulgação do resultado final do 
processo. Não serão considerados os recursos enviados fora do prazo ou sem 
fundamentação. 

 



4.10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
A divulgação de todos os resultados será realizada na secretaria do PPG-NUT e na 
homepage da PPG-NUT/FANUT/UFG: www.ppgnut.fanut.ufg.br. 

 

Inscrições Período: 30/11/2015 a 04/12/2015 
Horário: 08:00 às 12:00 horas 

 

 

 

Homologação e divulgação do resultado 
preliminar da homologação das inscrições 

pela CPG-NUT 
Data: 16/12/2015  

Período de recebimento de recurso 
específico à fase de homologação das 

inscrições 

Período: das 07:00 às 12:00 horas do dia 
17/12/2015 às 07:00 às 12:00 horas do dia 

18/12/2015 

 

 

 

 

 

Divulgação do resultado final da interposição 
de recurso à homologação das inscrições 

Data: 21/12/2015 
 

 

 

Prova escrita de suficiência em língua 
Inglesa 

Data: 11/01/2016 
Horário: 9:00 às 11:00 horas 

Local: Sala Murici – FANUT/UFG 

 

 

 

 

 

Prova escrita de avaliação de conhecimento 
específico 

Data: 11/01/2016 
Horário: 13:30 às 16:00 horas 

Local: Sala Murici – FANUT/UFG 

 

Divulgação preliminar dos resultados da 
prova de suficiência em língua Inglesa 

Data: 15/01/2016 
Horário: a partir das 12:00 horas 

 

 

Período de recebimento de recurso 
específico ao resultado da prova de 

suficiência em língua Inglesa 

Período: das 07:00 às 12:00 horas do dia 
18/01/2016 e das 07:00 as 12:00 horas do 

dia 19/01/2016 

 

 

 

 

 

Divulgação do resultado final da interposição 
de recurso específico da prova de suficiência 

em língua Inglesa 
Data: 22/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Correção das provas escritas de 
conhecimento específico e avaliação dos 
currículos pela Comissão de Seleção da 

CPG-NUT 

Data: 15/01/2016 a 21/01/2016 

 

 

 

 

 

Divulgação preliminar dos resultados da 
prova escrita de conhecimento específico e 

das notas da avaliação dos currículos 

Data: 22/01/2016 
Horário: a partir das 12:00 horas 

 

 

Período de recebimento de recurso 
específico aos resultados da prova de 
conhecimento específico e da nota do 

currículo 

Período: das 07:00 às 12:00 horas do dia 
25/01/2016 e das 07:00 às 12:00 horas do 

dia 26/01/2016 

 

 

 

Divulgação do resultado final da interposição 
de recurso específico 

Data: 27/01/2016, após às 14:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Homologação dos resultados preliminares do 
processo seletivo pela coordenadoria do 

PPG-NUT 

Data: 29/01/2016 
Horário: 14:00 horas 

 

 

 

 

 

Divulgação dos resultados preliminares 
Data: 29/01/2016 

Horário: a partir das 18:00 horas 

 

 

 

Período de recebimento de recurso 
específico à divulgação dos resultados 

preliminares 

Período: das 07:00 às 12:00 horas do dia 
01/02/2016 e das 07:00 às 12:00 horas do 

dia 02/02/2016 

 

 

Divulgação do resultado final Data: 05/02/2016  
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5. DA MATRÍCULA 
 
5.1. Para efetivação da primeira matrícula serão exigidos os seguintes documentos:  

a) Diploma de graduação ou ata de colação de grau (cópia e original), caso não tenha 
entregue no ato da inscrição;  

b) Histórico Escolar (cópia e original), caso não tenha entregue no ato da inscrição;  
c) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino (cópia e 

original); 
d) Prova de quitação com a justiça eleitoral (cópia e original);   
e) Carta de compromisso da instituição de origem, se for o caso, liberando o candidato 

de suas atividades, quando necessário, até o término do curso; 
f) Ficha de Cadastro (modelo fornecido pelo Programa – www.ppgnut.fanut.ufg.br); 
g) Ficha de Matrícula (modelo fornecido pelo Programa – www.ppgnut.fanut.ufg.br); 
h) Declaração antiplágio (modelo fornecido pelo Programa – www.ppgnut.fanut.ufg.br);   
i) Termo de compromisso de apresentação da Dissertação de Mestrado (modelo 

fornecido pelo Programa – www.ppgnut.fanut.ufg.br).  
j) Formulário de proposta de projeto – (modelo fornecido pelo Programa - 

www.ppgnut.fanut.ufg.br) 
 
5.2. A matrícula dos candidatos aprovados e classificados será efetuada na Secretaria de 
Pós-Graduação da Faculdade de Nutrição – UFG no dia 02 e 03/03/2016, das 07:00 às 
12:00 horas. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste edital; 

6.2. Acarretará na exclusão do candidato ao processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste 
edital, ou nos comunicados correspondentes, bem como o tratamento incorreto e/ou 
descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo; 

6.3. As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo 
seletivo de que trata este edital são de responsabilidade do candidato;  

6.4. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e telefone de contato na 
Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Nutrição/UFG, enquanto estiver participando 
do processo de seleção; 

6.5. A qualquer tempo e a critério da CPG-NUT, se constatada a apresentação de 
documentos/assinaturas não idôneas, serão consideradas canceladas a inscrição e/ou a 
matrícula do candidato/aluno, não importando a fase em que ocorra a constatação, sem 
prejuízos das ações judiciais cabíveis; 

6.6. Os candidatos não aprovados deverão providenciar a retirada de seus documentos na 
Secretaria do Programa, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados. Findo este 
prazo, os documentos serão encaminhados para reciclagem; 

6.7. Os candidatos selecionados deverão matricular-se no mesmo local de inscrição, na 
data e horário estabelecidos, sob pena de serem considerados desistentes, perdendo o 
direito de ingresso sem um novo processo de seleção;  

6.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela CPG-NUT do PPG-NUT/UFG. 

 

Goiânia, 29 de outubro de 2015. 
 

 

 

Prof. Dr. João Felipe Mota 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde/UFG 

http://www.ppgnut.fanut.ufg.br/
http://www.ppgnut.fanut.ufg.br/
http://www.ppgnut.fanut.ufg.br/
http://www.ppgnut.fanut.ufg.br/


ANEXO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E 

SAÚDE – MESTRADO 

 

FORMULÁRIO DE CURRÍCULO PADRONIZADO 

 

Observação: acrescentar linha em cada item, se necessário 

 

1 – Identificação do candidato 

Nome completo: 

Graduação 

Curso: 
No do Anexo: 

 

Instituição: 

Ano de obtenção: 

 

2 – Titulação – Máximo de 05 pontos 

Aperfeiçoamento  (A) 

mínimo de 180 horas 

- Área específica *= 1,00 

Curso: 
No do Anexo: 

 

Instituição e ano de obtenção: 

Especialização (E) e 

Residência (R) 

- Área específica = 2,00 

- Áreas afins = 0,25 

Curso: 
No do Anexo: 

 

Instituição e ano de obtenção: 

* área específica: Nutrição e Alimentos 

 

3 – Atividade profissional: atividade técnica e docência (últimos 05 anos) – 

Máximo de 06 pontos 

Função Local Início Término 
Nº do 

Anexo 

 

 

    

Pontuação por ano, limitada a um vínculo empregatício*: 

- Atividade técnica: na área específica = 0,50 / outra área = 0,25  

- Docência: 

Ensino médio: na área específica = 1,00 / outra área = 0,50 

Ensino superior: na área específica = 2,00 / outra área = 1,00  

* as atividades com duração inferior a um ano serão pontuadas proporcionalmente 

 



4 – Produção científica (publicações no prelo somente serão aceitas 

acompanhadas da carta de aceite da Editora ou Revista Científica) (últimos 05 

anos) 

Item Tipo 
Área 

específica 

Outra 

área 

Anexo 

(no) 

4.1 

Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com 

corpo editorial 

4.1.1 Qualis A1/A2 30,0 20,0  

4.1.2 Qualis B1/B2 20,0 10,0  

4.1.3 Qualis B3/B4 10,0 5,0  

4.1.4 Qualis B5 4,0 2,0  

4.1.5 Qualis C 1,0 0,5  

4.1.6 Outras revistas científicas sem 

classificação no Qualis Nutrição 
1,0 0,5  

4.1.7. Magazines e jornais não 

científicos (máximo 02 pontos) 
0,5 0,25  

4.2 

Organização de livro e/ou capítulo de 

livro, de reconhecido mérito na área, 

com corpo editorial 

5,0 2,5  

4.3 

Trabalho completo ou resumo 

expandido publicado em evento 

científico (máximo 05 pontos) 

1,0 0,5  

4.4 
Resumos publicados em eventos 

científicos (máximo 10 pontos) 
0,5 0,25  

4.5 

Trabalhos apresentados em eventos 

científicos forma oral, exceto defesa de 

TCC/monografia (máximo 04 pontos) 

1,0 0,5  

4.6 Trabalhos científicos premiados 2,0 1,0  

4.7 
Palestras proferidas (em eventos ou 

disciplinas) (máximo 02 pontos) 
0,5 0,1  

 

5 – Cursos e estágios não curriculares NA ÁREA ESPECÍFICA (últimos 05 

anos) – Máximo 02 pontos 

Item Atividade Pontuação Anexo (no) 

5.1 Cursos com carga horária inferior a 08 horas 0,1  

 
Cursos com carga horária superior a 08 horas e 

inferior a 30 horas 
0,25  

5.2 
Cursos com carga horária igual ou superior a 30 

horas 
0,5  

5.3 
Estágios curriculares não obrigatórios com carga 

horária menor que 90 horas 
1,0  

5.4 
Estágios não curriculares com carga horária igual 

ou maior que 90 horas 
2,0  

 

 



6 – Participação em atividades de pesquisa e extensão – Máximo 24 pontos 

Item Atividade 

Área 

específic

a 

Outra 

área 

Anexo 

(no) 

6.1 
Iniciação científica (PIBIC, PIBIT, PIBIC-

AF, PIVIC) (por ano) 
10,0 5,0  

6.2 PET (por ano) 5,0 -  

6.3 
PET-SAÚDE, PROBEC, PROVEC, 

PROEXT,  PIBID (por ano) 
4,0 2,0  

6.4 Participação voluntária em projetos de pesquisa 

 
Cada 10 horas de participação – máximo 

300 horas 
0,2 -  

6.5 

Cada hora de participação voluntária em 

projetos de extensão (incluindo Ligas 

Acadêmicas) – máximo 90 horas 

0,05 -  

 

7 – Mobilidade estudantil – Máximo 12 pontos 

Item Duração da atividade Nacional 
Interna-

cional 

Anexo 

(no) 

7.1 Cada mês de intercâmbio 0,5 1,0  

 

8 – Monitoria oficial ou voluntária – Máximo 02 pontos 

Item Duração da atividade 
Área 

específica 

Outra 

área 

Anexo 

(no) 

7.1 A cada semestre de monitoria 1,0 0,5  

 

9 – Orientações (graduação e pós-graduação) – (últimos 05 anos) 

Item Atividade 
Pontuaçã

o 

Anexo 

(no) 
Valor máximo 

8.1 Graduação (por monografia) 0,5  
Máximo 02 

pontos 
8.2 Pós-Graduação lato sensu (por 

monografia) 

1,0  

8.3 Preceptor de estágio (por aluno) 0,25  Máximo 01 

ponto 

8.4 Tutor/ Preceptor PET- saúde (por 

aluno) 

0,25  Máximo 01 

ponto 

 

10 – Informações complementares (Justificativa que possa auxiliar no julgamento) 

 

 

 

 

 

 



10 – Declaração 

Declaro que este documento contém informações completas e exatas e que aceito o 

sistema e os critérios adotados pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Saúde. 

 

   

Local Data Assinatura 

 

 

 

11 – Avaliação pela Comissão de Seleção 

 

 

 

 

_______________________________

_ 

  

 

________________________________

_ 

Assinatura do 1º avaliador  Assinatura do 2º avaliador 

 

 

 

 

_______________________________

_ 

  

Assinatura do 3º avaliador   

 

Pontuação Obtida  

Conversão (Média)  

 


