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Boas-vindas
Parabéns,
seja bem-vindo
ao PPGNUT
Elaboramos esse manual para auxiliar você a
entender melhor o funcionamento do
PPGNUT, para que possa aproveitar ao
máximo todas as oportunidades
Aqui você encontrará as principais
normas, suas obrigações e direitos
como pós-graduando e outras
informações úteis para o bom
andamento do curso
#somosppgnut
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Quem somos
O PPGNUT é um programa de pós-graduação (PPG) Stricto Sensu,
da Faculdade de Nutrição (FANUT) da Universidade Federal de Goiás
(UFG), que oferece os cursos de mestrado e doutorado acadêmicos

Missão
"Capacitar e formar profissionais de alto nível para atuarem na
docência do ensino superior, na pesquisa científica e na produção
de novos conhecimentos em Nutrição e Saúde"

Visão
"Ser referência, em nível nacional, na formação de profissionais e na
produção de conhecimento na área de Nutrição e Saúde"

Valores
"Excelência, comprometimento, aprendizado contínuo, integridade,
transparência, respeito e colaboração"
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Linhas de pesquisa
O PPGNUT tem duas linhas de pesquisa:
- Diagnóstico e Intervenção Nutricional: estudos
envolvendo indicadores clínicos, dietéticos, genéticos e
genômicos, antropométricos e bioquímicos na saúde e
na doença, com ênfase em alimentação e nutrição, bem
como em exercício físico. Aplicação de estratégias de
intervenção em estudos in vitro, em modelos animais e
em humanos, com objetivo de contribuir para a redução
de fatores de risco à saúde, para o tratamento de
doenças e para o aprimoramento do desempenho físico
e esportivo.
- Segurança Alimentar e Nutricional e Ciência de
Alimentos: estudos envolvendo políticas, programas e
projetos em alimentação, nutrição e saúde, com ênfase
nos agravos nutricionais. Estudos acerca da qualidade
dos alimentos em diferentes sistemas alimentares,
visando à saúde e aplicações tecnológicas.
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Coordenação e Secretaria
Gestão 2019 - 2021
Coordenadora:
Profa Dra Cristiane Cominetti
Vice-coordenadora:
Profa Dra Patrícia Amaral Souza Tette
Técnicos-administrativos:
Adm. Déborah Lopes de Matos Morais
Me. Douglas Antônio Rocha Prado

Comissão administrativa
Profa Dra Cristiane Cominetti
Profa Dra Patrícia Amaral Souza Tette
Profa Dra Maria Margareth Veloso Naves
Profa Dra Maria do Rosário Gondim Peixoto
Prof Dr João Felipe Mota
Prof Dr Gustavo Duarte Pimentel (suplente)
Me. Hellen Cristina Neves Rodrigues (representante discente)
Nut. Maria das Graças de Carvalho (representante discente)
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Corpo docente
PROFESSOR
Alexandre Siqueira G. Coelho
Ana Amélia Freitas Vilela
Carlos Alexandre Vieira
Cristiane Cominetti
Flavia Campos Corgosinho
Gustavo Duarte Pimentel
João Felipe Mota
Luis Carlos Cunha Jr
Maria Aderuza Horst
Maria Claret C. M. Hadler
Maria do Rosário G. Peixoto
Maria Margareth V. Naves
Patrícia Amaral Souza Tette
Paulo Roberto Viana Gentil
Roberta Sena Reis

E-MAIL
asgcoelho@gmail.com
anaameliafv@gmail.com
vieiraca1@uol.com.br
ccominetti@ufg.br
flaviacorgosinho@hotmail.com
gupimentel@yahoo.com.br
jfemota@gmail.com
cunhajunior.l.c@gmail.com
aderuza@ufg.br
clarethadler@uol.com.br
mrg.peixoto@uol.com.br
mmnaves@gmail.com
patriciamaral@yahoo.com.br
paulogentil@hotmail.com
robertaseis@gmail.com

TELEFONE
3521-1687
(64) 3606-8251
3521-1141
3209-6270 R 210
3209-6270 R 222
3209-6270 R 205
3209-6270 R 205
3521-1530
3209-6270 R 210
3209-6270 R 213
3209-6270 R 209
3209-6270 R 214
3209-6270 R 239
3521-1141
3209-6270 R 213

Contatos
Secretaria do PPGNUT - Horário de atendimento: 9:00 às 12:00 horas
(62) 3209-6270 ramal 232
(62) 9 9148-6062 (apenas mensagens, até 16:00 h - dias úteis)
Coordenadora do PPGNUT
(62) 3209-6270 ramal 210

pgfanut.ufg@gmail.com
www.http://ppgnut.fanut.ufg.br
@ppgnut.ufg
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Matrícula
Depois de aprovado e classificado no processo seletivo você
deverá efetuar sua primeira matrícula no prazo determinado pelo
PPGNUT, apresentando os seguintes documentos:
formulário específico, devidamente preenchido
diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação
(para o mestrado) e diploma ou certificado de conclusão do
curso de graduação e do mestrado (para o doutorado)
outros documentos poderão ser solicitados

Você deverá renovar sua matrícula a cada semestre, em
data definida pelo programa, se inscrevendo em
disciplinas quando for o caso
Para informações sobre primeira matrícula (1) e matrícula de veteranos (2), acesse:

(1) https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/25266-solicitacoes-presenciais#a
(2) https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/25275-matriculas-de-estudantes-veteranos

Se você não se matricular nos prazos definidos estará desistindo
de sua vaga e perderá todos os direitos adquiridos pela
aprovação e classificação no processo seletivo
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SIGAA e biblioteca
O SIGAA é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas da UFG. Você cria seu login único e acessa o
sistema para realizar diversas atividades, como imprimir
declaração de matrícula, efetuar matrículas semestrais, efetuar
matrículas em disciplinas ofertadas por outros PPG da UFG,
visualizar notas e frequências das disciplinas, etc.

Para criar sua conta, acesse:
https://sigaa.sistemas.ufg.br/

O Sistema de Bibliotecas (SIBI) da UFG é
composto por 10 unidades. Para os estudantes do
PPGNUT as mais importantes são a Biblioteca
Seccional Câmpus Colemar Natal e Silva,
localizada no Setor Universitário e a Biblioteca
Central, localizada no Câmpus Samambaia. Para
usufruir dos serviços das bibliotecas você deve
emitir sua carteira da biblioteca
Veja como solicitar sua carteira em:
https://www.bc.ufg.br/p/3403-carteira-dabiblioteca
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Outras informações úteis
Acesso à internet: a FANUT conta a rede de internet
EDUROAM. Para utilizá-la basta você inserir seu login único
e senha. Você pode utilizá-la em qualquer lugar do mundo
Crachá de acesso ao Hospital das Clínicas (HC): se você
for desenvolver pesquisas no HC deve solicitar o crachá de
acesso com código de barras. Para isto, deve entregar o
Modelo de Cadastro (solicitar ao secretário do PPGNUT)
preenchido e assinado, na Unidade de Gerenciamento de
Atividades de Pós-Graduação, localizada no HC
SITPASS Escolar: você tem direito ao Sitpass escolar para
utilizar o transporte público de Goiânia
Para se cadastrar, acesse:
http://www.juventude.go.gov.br/ple/ple-cadastro.html

Restaurante Universitário (RU): você pode utilizar o RU pagando
R$ 8,02 por refeição (almoço) e R$ 3,20 (café da manhã)

Mais informações em:
https://prae.ufg.br/p/13407-restaurante-universitario
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Laboratório de informática do PPGNUT: este laboratório é de uso
exclusivo dos estudantes do PPGNUT e de estudantes de iniciação
científica (acompanhados por estudantes do PPGNUT). Para utilizar esse
laboratório você deverá retirar as chaves na secretaria do PPGNUT no
horário de atendimento (9 às 12 h) e responsabilizar-se pelo uso do
espaço no período em que permanecer com as chaves
Você deverá prezar pelo bom uso dos equipamentos e, ao sair do laboratório,
deve desligar todos os equipamentos, trancar a porta e devolver a chave

senha de acesso ao usuário ALUNO: ppgnut
senha de acesso à rede EDUROAM: login e senha do Portal UFG
Sala de pesquisa: fica ao lado da secretaria do PPGNUT, mas é
gerenciada pela FANUT. Se você precisar utilizá-la, deve retirar a chave na
secretaria da direção da FANUT (entrada do prédio)
Sala murici: as aulas do PPGNUT ocorrem nessa sala. Caso você
precise, pode reservá-la para treinamentos de equipes de pesquisa,
reuniões e outras atividades relacionadas à pós-graduação
Para reservá-la solicite por aqui:
https://fanut.ufg.br/n/72593-reserva-de-espacos
E-mail institucional: você pode se cadastrar para ter um e-mail
institucional da UFG
Para isto basta acessar o link:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/Criar_Login_%C3%9Anico.pdf
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Duração da pós-graduação
O mestrado tem duração mínima de 18
meses e máxima de 24 meses
O doutorado tem duração mínima de 24
meses e máxima de 48 meses

Solicitação de defesa
Para solicitar a defesa, você deverá ter concluído todos os créditos
em disciplinas, as atividades complementares e o estágio docência
Para isso, você deverá apresentar requerimento à Coordenação do
PPGNUT com, NO MÍNIMO, 30 (trinta) dias de antecedência
Para maiores informações, acesse:

https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/2569-solicitacao-de-defesa

Sugerimos Que Você Se Organize Para Solicitar a
Defesa Com a Maior Antecedência Possível!
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Prorrogação de prazo
Você poderá solicitar prorrogação de prazo, excepcionalmente,
para finalizar sua dissertação/tese, desde que já tenha integralizado
os créditos e, de preferência, após ter sido aprovado na qualificação

Se sua solicitação for aprovada, será concedido prazo máximo
de seis meses para mestrado e de 12 meses para doutorado

Licença maternidade
Se ocorrer parto (bem como adoção ou obtenção de guarda judicial)
durante o mestrado ou o doutorado, será concedida licença
maternidade por quatro meses (a partir da data de nascimento da
criança). Para isso, deverá ser apresentada requisição ao PPGNUT.
Esse período não será computado no tempo total de titulação!

Se você for bolsista, o afastamento temporário deverá ser
comunicado formalmente à agência financiadora durante a vigência
da bolsa. Os pagamentos não serão suspensos nesse período

Para maiores informações, acesse:
https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/25266-solicitacoes-presenciais#d
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Troca de orientador
Você poderá solicitar substituição do orientador, apenas uma vez,
antes de completar 50% do tempo regular previsto para conclusão
do curso, exceto em situações excepcionais
O Atendimento a Esta Solicitação Será Condicionado
à Disponibilidade de Orientador no Ppgnut

Co-orientador(es)
O(s) co-orientador(es) deve(m) ser escolhido(s) pelo orientador,
em comum acordo com o estudante. A indicação do(s) nome(s)
deverá ser aprovada pela CPGNUT

Veja como solicitar o cadastro de co-orientador(es) em:

https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/25268-solicitacoes-diversas

De Acordo Com as Normas Vigentes, Não Há
Limite de Co-Orientadores
Em Geral, o Número Máximo Tem Sido de Dois
18

Revisando Normas Importantes
Disciplinas, Conceitos e Créditos
Disciplinas obrigatórias
Disciplinas optativas
Cancelamento de disciplinas
Conceitos em disciplinas
Reprovação
Aproveitamento de créditos
Desligamento

19

Disciplinas obrigatórias
MESTRADO
Mínimo de créditos em disciplinas: 14
dos quais sete devem ser cursados em disciplinas obrigatórias
Disciplinas obrigatórias:
Estatística aplicada à Nutrição
Fundamentos da investigação científica
Seminário de pesquisa I
DOUTORADO
Mínimo de créditos em disciplinas: 20
dos quais três devem ser cursados em disciplinas obrigatórias
Disciplina obrigatória:
Seminários de projetos

Cada Crédito em Disciplinas Corresponde
a 16 Horas de Atividades
20

Disciplinas optativas
Considerando o limite mínimo de créditos a serem obtidos em
disciplinas, você deverá totalizar em disciplinas optativas:
no mestrado
no doutorado

no mínimo, sete créditos
no mínimo, 17 créditos

Como a lista de disciplinas optativas pode sofrer modificações,
sugerimos que você consulte as opções atuais em:

https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/4516-disciplinas-ofertadas

Cancelamento de disciplinas
Você pode solicitar o cancelamento da sua matrícula em
disciplina(s) antes de completar 30% das atividades previstas
Para isso, você deverá apresentar requerimento à coordenação do
PPGNUT, com as justificativas e a concordância do seu orientador

O Cancelamento Não Constará
no Seu Histórico acadêmico
21

Conceitos em disciplinas
Seu rendimento acadêmico em cada disciplina
será avaliado pelos meios previstos na sua programação
acadêmica e expressos de acordo com os seguintes conceitos:

CONCEITOS E SIGNIFICADOS
A = muito bom - aprovado - com direito aos créditos
B = bom - aprovado - com direito aos créditos
C = regular - aprovado - com direito aos créditos
D = insuficiente - reprovado - sem direito aos créditos

Reprovação
Você será reprovado se sua nota em disciplina ou
atividade for D (quadro acima). Além disso, você também
será reprovado se não atingir 85% da frequência na
disciplina ou atividade, o que será registrado em seu
histórico acadêmico como “RF” (reprovado por falta)
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Aproveitamento de créditos
Você poderá aproveitar créditos de disciplinas cursadas em outros
programas, no Brasil e no exterior, inclusive aquelas cursadas
anteriormente ao seu ingresso no PPGNUT, seguindo as normas:
Deverá ter sido aprovado na disciplina cursada
Deverá encaminhar requerimento à CPG, acompanhado do
histórico acadêmico, ementas e programas das disciplinas
Não poderá aproveitar créditos de atividades complementares
O período máximo entre a conclusão da disciplina e a solicitação de
aproveitamento não poderá ultrapassar cinco anos
O número máximo de créditos aproveitados pode ser de até 50% do
limite mínimo de créditos necessários à integralização do curso (24
para doutorado e 16 para mestrado no PPGNUT)

Assim, você poderá aproveitar até 12 créditos
no doutorado e até oito créditos no mestrado

Apesar de Não Mencionado nos Regulamentos,
Sugerimos que no Doutorado Você Não Solicite
Aproveitamento de Créditos de Disciplinas
Obrigatórias Cursadas no Mestrado
23

Desligamento
Você será desligado do PPGNUT se:
apresentar requerimento à CPG solicitando seu desligamento
for reprovado por falta ou por desempenho em atividades avaliativas
(disciplinas, por exemplo)
deixar de efetuar matrícula no prazo, em qualquer período letivo
for reprovado pela segunda vez na qualificação
não comprovar a integralização curricular no prazo máximo
não defender a dissertação ou a tese no prazo máximo (contando com
as possíveis prorrogações)
apresentar desempenho insuficiente nas atividades de pesquisa
forem comprovados plágio, fraude ou má conduta científica de sua parte
for desligado por aplicação de pena do Reitor
for desligado por decisão judicial
ferir protocolo de programa e convênio nacional ou internacional ao qual
esteja vinculado

Em todos os casos será observado o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa
24
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Atividades complementares
Serão consideradas atividades complementares aquelas realizadas e comprovadas
no período em que você estiver regularmente matriculado no PPGNUT
Você deverá integralizar:

no mestrado
no doutorado

no mínimo, dois créditos
no mínimo, quatro créditos

Atenção
Cada crédito em atividades complementares equivale a 48 horas. Assim, no
mestrado deverão ser aproveitadas 96 horas e, no doutorado, 192 horas
Você deverá solicitar o aproveitamento anualmente, até 15 dias antes da
última reunião do ano dos estudantes com a Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente
O estágio docência é atividade obrigatória, não sendo computado nas horas de
atividades complementares
A critério da CPGNUT e por indicação da Comissão Administrativa, estudantes
que se destacarem em sua trajetória no PPGNUT receberão certificado de
honra ao mérito

Para saber mais sobre as atividades complementares que
você deverá desenvolver, acesse:

https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/31985-atividades-complementares
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Estágio docência
Como parte de sua formação, você deverá realizar o estágio docência,
o qual representa integração da graduação com a pós-graduação

A Carga Horária (Ch) Mínima é de 32 Horas Para
Mestrado e de 64 Horas Para Doutorado
A Ch Máxima Semanal é de Quatro Horas
Dentre as atividades previstas no estágio docência estão:
preparar e ministrar aulas em disciplinas da graduação, no âmbito da UFG ou de
escolas públicas de ensino fundamental e médio
participar de programas de monitoria, de tutoria e de projetos de ensino para
estudantes, promovidos pela UFG
desenvolver atividades de ensino e/ou orientação, no âmbito da UFG,
associadas a grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão,
seminários e minicursos

Outros pontos importantes
o estágio docência é obrigatório para todos os alunos do PPGNUT
a duração mínima do estágio docência é de um semestre para mestrado e de
dois semestres para doutorado
a duração máxima do estágio docência é de dois semestres para mestrado e
de três semestres para doutorado
a atuação de um ou mais estudantes de mestrado em disciplinas não poderá
exceder 50% da CH total da disciplina
nenhum estagiário docente poderá assumir 100% da CH de uma disciplina
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Acompanhamento semestral
Você será acompanhado semestralmente pela Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente! Isso é importante para que possamos
detectar e solucionar possíveis problemas ao longo do curso
Ao final de cada semestre você deverá preencher o FAAD. Mas, o que é isso?

FAAD = Formulário de Acompanhamento
Das Atividades Discentes
Encontre o FAAD aqui:

https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/2564-normas-especificas

O FAAD deverá conter:
as disciplinas obrigatórias que você cursou no semestre
as disciplinas optativas do PPGNUT ou de outro PPG que você cursou no
semestre
a frequência nas atividades obrigatórias
informações sobre as atividades complementares, o estágio docência e as
atividades referentes ao projeto de pesquisa
"LEMBRE-SE que o seu orientador deve conferir e assinar o FAAD"

As Datas das Reuniões Semestrais Estão
Definidas no Calendário do Ppgnut. Anote em
Sua Agenda, Pois a Presença é Obrigatória
28

Elaboração de projeto e de dissertação/tese
No PPGNUT seguimos as normas abaixo:
O PROJETO DE PESQUISA (entre 20 e 30 páginas) DEVERÁ CONTER:
Pré-texto: capa, folha de rosto, resumo, sumário
Texto: caracterização do problema/justificativas do estudo; hipóteses (quando for
o caso) e objetivos; material e métodos; orçamento e recursos existentes;
cronograma de execução; resultados e impactos esperados
Pós-texto: referências, apêndices (opcional) e anexos (opcional)
A VERSÃO PRELIMINAR DO PRODUTO FINAL (Qualificação) DEVERÁ CONTER:
Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, resumo, abstract e sumário
Texto: poderá ser apresentado na forma de relatório acadêmico tradicional ou de
capítulos sequenciais
Elementos pós-textuais: apêndices e anexos
O PRODUTO FINAL (Defesa) DEVERÁ APRESENTAR:
Resultados finais na mesma estrutura da versão preliminar
Elementos pré-textuais opcionais, como agradecimentos, dedicatória,
epígrafe e listas (tabelas, figuras e abreviações) poderão ser acrescentados

Muita informação? Calma, veja os exemplos em:

https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/22719-normas-e-modelos-de-trabalhos-academicos
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Qualificação
O exame de qualificação tem como objetivos verificar o
andamento da pesquisa que comporá seu produto final e
avaliar sua maturidade acadêmico-científica antes da defesa
A qualificação deverá ocorrer:

Para Mestrado = Entre o 12º e o 18º Mês
Para Doutorado = entre o 24º e o 36º Mês
Contados a Partir da Primeira Matrícula no Ppgnut

Em Caso de Reprovação, Você Deverá
Realizar Novo Exame de Qualificação, No
Prazo de Até 60 Dias Para Mestrado e de
Até 120 Dias Para Doutorado
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Defesa
Para solicitar a defesa do seu produto final, você deverá:
apresentar solicitação formal dirigida ao Coordenador do PPGNUT
e assinada tanto pelo orientador quanto por você
ter sido aprovado no exame de qualificação
ter integralizado os créditos exigidos pelo PPGNUT em disciplinas e
em atividades complementares
ter realizado o estágio docência
atender às determinações referentes à produção científica

Resultados
O resultado do julgamento do produto final será expresso por:

Aprovado ou Reprovado
* Você será considerado aprovado na defesa do produto final se obtiver
aprovação por maioria da comissão examinadora
* Você terá até 30 dias para entregar uma versão finalizada da
dissertação ou tese, incorporando as sugestões feitas pelos
examinadores durante a defesa

Após o Ato Público de Defesa do Produto
Final e Sua Aprovação Você Receberá o Título
de Mestre ou de Doutor em Nutrição e Saúde
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Expedição do diploma
Para que seu diploma de mestre ou de doutor seja expedido, é
necessário que a Coordenação do PPGNUT encaminhe alguns
documentos à PRPG, no prazo máximo de 45 dias após a defesa
Por isso, é importante que você entregue a versão final
de sua dissertação ou tese no prazo máximo de 30 dias
Veja os documentos que devem ser entregues em:
https://ppgnut.fanut.ufg.br/p/2571-solicitacao-de-diploma

Sobre saúde mental e bem-estar
Em alguns momentos poderá ser necessário buscar suporte para lidar
com aspectos relacionados à saúde mental e ao bem-estar!
Precisamos estar atentos à essa questão, pois a saúde mental e o
bem-estar são imprescindíveis para alcançarmos nossos objetivos e
termos uma vida plena!

Veja a Seguir as Opções Oferecidas pela Ufg e Pela
Fanut Para Auxiliar no Cuidado da Saúde Mental
e do bem-estar dos Estudantes
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Programa Saudavelmente
A equipe de Saúde Mental do Programa Saudavelmente atua no
atendimento psiquiátrico e psicológico de estudantes da UFG. O
trabalho baseia-se na busca da compreensão dos processos que
envolvem a saúde mental em seus diversos aspectos. Diferentes
ações têm sido realizadas, como atendimentos individuais e em grupo,
visitas a locais de estudo e domiciliares, reuniões entre profissionais
de diferentes áreas e discussões interdisciplinares dos casos

Localização, horários e telefone
SEDE
Localização: 5ª Avenida, s/n, Prédio da PRAE, Campus Colemar Natal
e Silva, Setor Leste Universitário
Horário de funcionamento: 07 às 19 horas
Telefone / WhatsApp: (62) 3209-6243
CENTRO DE SAÚDE
Localização: Próximo à Faculdade de Educação Física, Campus
Samambaia, Vila Itatiaia
Horário de funcionamento: 07 às 19 horas
Telefone: (62) 3521-1868

Para maiores informações, acesse:
https://saudavelmente.prae.ufg.br/
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Projeto Saúde Mental é Saúde Integral
O projeto de extensão Saúde Mental é Saúde Integral tem por
objetivo permitir que as comunidades acadêmica e externa conheçam
práticas integrativas de saúde com foco no autocuidado. As
práticas são aplicadas com o principal objetivo de trazer o indivíduo
para o momento presente e refazer a conexão com sua essência

Fique por Dentro das Atividades do Projeto
Seguindo o Instagram
@saudementalesaudeintegral

Projeto Nutriartes
O Projeto Nutriartes tem como objetivo o desenvolvimento de ações
que fortaleçam a cultura integrada a atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão da FANUT, visando garantir o acesso e
ampliar as práticas culturais da comunidade acadêmica, com a
participação da sociedade. Há um calendário de ações que incluem
mostras culturais, exposições sobre a vida e obra de artistas
brasileiros, exibição de filmes, oficinas de dança, teatro, entre outras...

Fique por Dentro das Atividades do Projeto
Seguindo o Instagram @nutriartesufg
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Avaliação da Capes
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) avalia os PPGs do Brasil a cada quatro anos. A partir dessa
avaliação, os PPGs recebem uma nota que varia de 3 a 7. Os recursos
financeiros, incluindo bolsas de estudo, que o PPGNUT recebe dependem
muito desta nota
A nota que o PPGNUT recebe é resultado do trabalho de toda a
comunidade que forma o Programa!

Atualmente a Nota do Ppgnut é
Para que tenhamos uma boa avaliação, diversos pontos são considerados. Com
relação ao seu papel como estudante do PPGNUT é muito importante que:
você defenda sua dissertação ou tese no prazo estipulado
você publique sua dissertação ou tese na forma de artigos científicos, em
conjunto com seu orientador e em revistas de alto impacto (ver próxima página)
você forneça, quando solicitado pelo PPGNUT, todos os dados de sua produção e
de outras atividades a ela relacionadas
você mantenha atualizado seu Currículo Lattes, pois é a partir dele que as
informações importantes são coletadas pelo PPGNUT
você participe das atividades do planejamento estratégico do PPGNUT

Nos Procure Para Saber Mais Sobre Nosso
Planejamento Estratégico e Autoavaliação
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Qualis Capes
Talvez você já tenha ouvido falar em Qualis A1, A2, B1...talvez não...
Vamos explicar: Qualis é um sistema da CAPES que qualifica a produção
científica produzida pelos PPGs
A qualidade dos trabalhos científicos publicados, bem como o impacto para
a ciência e a sociedade são muito mais importantes do que a quantidade!
Há algumas maneiras de qualificar a produção científica, as quais estão sempre
sendo reavaliadas. No caso do Qualis, os representantes das áreas de avaliação se
reúnem diversas vezes para definir as classificações para o quadriênio em curso

O Ppgnut Faz Parte da Área de Nutrição
A produção qualificada (nos estratos mais elevados do Qualis) com sua
participação e do orientador é a mais importante para o PPGNUT
Por isso, é muito relevante que você publique os resultados de sua
dissertação ou tese em revistas com Qualis nos estratos superiores e
sempre em conjunto com seu orientador! Isso ajudará muito o PPGNUT a
ter melhor avaliação na Capes!
A lista de periódicos por estratos Qualis pode ser consultada em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/
veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

Caso você tenha dúvidas sobre produção qualificada, nos
procure. Teremos satisfação em auxiliar!
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Redação científica e língua Inglesa
A capacidade de comunicação escrita e oral é essencial para o sucesso da
trajetória acadêmico-científica. Assim, é extremamente importante que você
aprimore constantemente essa aptidão!
A capacidade de comunicação escrita exige muita dedicação e persistência. É
necessário treinar muito. Escrever, reler e reescrever diversas vezes um texto
pode ajudar na melhora desta capacidade!
Você também pode fazer cursos de formação complementar, como de redação
científica e outros que auxiliem na melhora da capacidade de comunicação!

Se Precisar de Ajuda ou Recomendação de
Cursos, Ficaremos Felizes em Ajudar!
Outra característica muito importante na pós-graduação é a
capacidade de comunicação em língua Inglesa!
Procure aperfeiçoar seu nível de inglês, pois isso será um
grande diferencial na sua carreira acadêmico-científica!
Lembre-se que o aprendizado requer tempo e constância!

A Ufg Oferece Oportunidades Excelentes
de Cursos de Línguas Estrangeiras
Acesse o site do Centro de Línguas da UFG: https://cl.letras.ufg.br/
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Legislações e normas consultadas
Resolução CEPEC nº 1403. Aprova o novo Regulamento Geral dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de
Goiás, revogando a Resolução CEPEC nº 1075.
Resoolução CEPEC nº 1627. Aprova o novo Regulamento do Programa de
Pós-graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade de Nutrição da
Universidade Federal de Goiás, revogando a Resolução CEPEC nº 1494/2017.
Resolução conjunta CONSUNI/CEPEC nº 01/2017. Dispõe sobre a integração
entre os diferentes níveis de formação – ensino médio, graduação e pósgraduação – no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás, revogando a Resolução
CEPEC nº 1210/2013.
Resolução nº 013/2015. Estabelece normas para solicitação de banca de
defesa de dissertação e a entrega dos documentos finais para titulação no
Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade de Nutrição
da Universidade Federal de Goiás.
Resolução nº 019/2017. Estabelece normas para a realização do Exame de
Qualificação do Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT)
da Universidade Federal de Goiás, e revoga a Resolução 011/2013.
Resolução nº 020/2017, Estabelece normas de apresentação do projeto de
pesquisa, da versão preliminar do trabalho para qualificação e do produto final
do Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT) da
Universidade Federal de Goiás, e revoga a Resolução 006/2010.
Resolução nº 023/2020. Estabelece normas para Aproveitamento das
Atividades Complementares no Programa de Pós-graduação em Nutrição e
Saúde (PPGNUT) da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de
Goiás, e revoga a resolução 016/2017.
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"Duas estradas divergiam em uma
bifurcação, e eu peguei a menos
percorrida. E isso fez toda a diferença”
Robert Frost
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