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EDITAL 003/2022 PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE (PPGNUT) DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIÁS (UFG) – MESTRADO E DOUTORADO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 A  Coordenadoria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Nutrição  e  Saúde
(CPGNUT), da Faculdade de Nutrição (FANUT), da UFG, torna públicas as normas do
Processo Seletivo 003/2022 para o preenchimento de vagas para ingresso no primeiro
semestre de 2023, nos níveis de mestrado  e doutorado, em conformidade com as
exigências da  Resolução CEPEC/UFG nº 1627 de 28/12/2018, da Resolução CEPEC
nº 1403/2016, da Resolução CONSUNI nº 07/2015 e da Portaria nº 1049/2019.

1.2 O PPGNUT, conceito 4 na CAPES, tem por objetivo capacitar e formar, em nível
de mestrado e de doutorado acadêmicos, profissionais gabaritados(as) para atuarem
na  docência  do  ensino  superior,  na  pesquisa  científica  e  na  produção  de  novos
conhecimentos em nutrição e saúde. O Programa conta com as seguintes linhas de
pesquisa:  a)  Diagnóstico  e  Intervenção  Nutricional;  b)  Segurança  Alimentar  e
Nutricional e Ciência de Alimentos. 

1.3 Este Edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e 30 dias
após o término das matrículas para o primeiro semestre letivo de 2023 no PPGNUT
(Conforme disposto no item 7. Cronograma).  

2. DO PÚBLICO

2.1 Poderão  participar  do  Processo  Seletivo  ao  Mestrado  do  PPGNUT,  todos(as)
os(as)  portadores(as)  de  Diplomas  de  cursos  de  Graduação,  devidamente
reconhecidos pelo MEC, em Nutrição ou em áreas afins, bem como concluintes de
Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso em data anterior à
matrícula  no  Programa.  Poderão  participar  do  Processo  Seletivo  ao  Doutorado
todos(as) os(as) portadores(as) de Diplomas de cursos de Graduação e de Mestrado,



em Nutrição ou em áreas afins, devidamente reconhecidos e/ou recomendados pela
CAPES/MEC;  bem  como  concluintes  de  Mestrado,  desde  que  comprovem  a
conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula no Doutorado. 

3. DAS VAGAS

3.1 Serão oferecidas, para ampla concorrência,  quinze (15) vagas para o nível de
mestrado e onze (11) vagas para o nível de doutorado, distribuídas nas duas linhas de
pesquisa, a saber:

a) Diagnóstico e Intervenção nutricional

Descrição: Estudos envolvendo indicadores clínicos, dietéticos, genéticos/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.

b) Segurança Alimentar e Nutricional e Ciência de Alimentos

Descrição:  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.

3.2  Conforme  a  Resolução  CONSUNI  07/2015  do  total  de  quinze  (15)  vagas
oferecidas para o mestrado e onze (11) vagas oferecidas para o doutorado, serão
adicionadas  três  (3)  vagas  para  o  mestrado  e  três  (3)  vagas  para  o  doutorado,
reservadas  para  candidatos  autodeclarados  pretos(as),  pardos(as)  e/ou  indígenas
(PPI), visando ao atendimento da política de ação afirmativa na Pós-Graduação. As
cotas adicionais (PPI) podem ser atribuídas a qualquer um dos orientadores da lista.

3.3 As vagas são ofertadas por docente e estão de acordo com a disponibilidade de
orientação, conforme o Quadro 1. Os(As) candidatos(as) não classificados(as) para a
opção  do(a)  orientador(a)  poderão  ser  realocados(as)  para  outro(a)  orientador(a),
conforme a disponibilidade de vagas, a critério da CPGNUT.



Quadro 1. Vagas oferecidas por orientador(a).

Orientador Prof.(ª) Dr (ª) Mestrado Doutorado

Alexandre Siqueira Guedes Coelho 1 1

Ana Amélia Freitas Vilela 0 1

Flávia Campos Corgosinho 3 1

Gustavo Duarte Pimentel 0 3

Karine Anusca Martins 3 1

Luís Carlos Cunha Júnior 1 1

Maria Aderuza Horst 2 2

Maria do Rosário Gondim Peixoto 1 1

Nara Aline Costa 3 0

Roberta Sena Reis 1 0

Total de Vagas para Ampla
Concorrência

15 11

Vagas adicionais para PPI 3 3

3.4 O preenchimento das vagas, obedecendo à oferta estabelecida no item 3.2 deste
Edital,  será  realizado  de  acordo  com  a  classificação  e  aprovação  dos(as)
candidatos(as), considerando que esses(as) concorrem para a vaga disponibilizada
pelo(a) orientador(a), indicado(a) no Formulário de Inscrição.

3.5 Não haverá obrigatoriedade do preenchimento total de vagas.

3.6  A distribuição de vagas, por orientador(a), ocorrerá em duas etapas:

3.6.1  Na  primeira  etapa,  os(as)  candidatos(as)  aprovados(as)  no  processo
seletivo  serão  alocados(as)  nas  vagas  dos(as)  orientadores(as)  previamente
indicados(as)  no  Formulário  de  Inscrição,  seguindo  a  ordem de  classificação,
independentemente  da  autodeclaração  ou  não  como  PPI,  até  que  as  vagas
disponíveis estejam esgotadas. 

3.6.2 Na segunda etapa, os(as) candidatos(as) PPI que não tiveram suas vagas
definidas  na  etapa  anterior  serão  alocados(as)  nas  vagas  adicionais,  e
distribuídos(as)  segundo  os(as)  orientadores(as)  indicados(as)  previamente  no
Formulário de Inscrição.

3.7Conforme § 3º do Art. 6º da Resolução CONSUNI 07/2015, caso haja excesso de
candidatos(as) aprovados(as) para um(a) mesmo(a) orientador(a), a Coordenação
e/ou  a  Comissão  do  Processo  Seletivo  poderão  redistribuir,  de  forma  mais
equilibrada,  os(as)  candidatos(as),  de  modo  a  atender  o  regulamentado  pela
CAPES.



3.8Os(As) candidatos(as) autodeclarados PPI ingressarão nas vagas adicionais, que
serão  alocadas  para  qualquer  um(a)  dos(as)  orientadores(as)  que  tenham
oferecido vagas individuais para a ampla concorrência, respeitando-se o disposto
no  §  2º  do  Art.  4  da  Resolução  CONSUNI  07/2015  e  seguindo  as  regras  do
processo seletivo estabelecidas neste edital. Logo, concorrerão, ao mesmo tempo,
às vagas reservadas e àquelas destinadas à livre concorrência. 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições neste processo seletivo deste edital nº 003/2022 serão realizadas no
período de 11 a 25 de janeiro de 2023 EXCLUSIVAMENTE de forma ON-LINE até
23h59m.  Não serão aceitas solicitações de inscrições via SEDEX e/ou fax, e-mail
e/ou mídias sociais. 

4.1.1 Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição,
através  do  link  disponível  na  página  https://ppgnut.fanut.ufg.br/n/161517-
processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado-em-nutricao-e-saude,  anexando
no mesmo, os documentos solicitados no item 4.2 deste Edital. 

4.1.2 Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail  ppgnut.fanut@ufg.br ou
pelo whatsapp (62) 99148-6062 em horário comercial (8h00min às 12h00min e
13h00min às 16h00min).

4.1.3  O  correto  preenchimento  do  Formulário  de  Inscrição  é  de  total
responsabilidade do(a) candidato(a).

4.2 DOCUMENTOS (mestrado e doutorado)

Documentos  a  serem anexados  na  inscrição,  através  de  upload,  em arquivos  no
formato .PDF, sendo os itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” em um único arquivo, e
os itens “i”, “j”, “k” em arquivos separados. A ausência de qualquer documento exigido
neste edital implicará no indeferimento da inscrição. 

a) Cópia digital do comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) a ser solicitada via link disponibilizado na página ppgnut.fanut.ufg.br
exclusivamente  no  período  indicado  no  Cronograma  deste  Processo  Seletivo
(item 7 do edital).  Observar que o tempo para processamento das GRUs pelo
Banco  Central  pode  ser  de  até  48  horas  a  partir  da  emissão.  Portanto,  a
solicitação das GRUs deve ser feita até, no máximo, até 23 de janeiro de 2023 às
12h. Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento;

b) Cópia  digital  da  carteira  de  identidade  e  do  CPF.  Em  caso  de
estrangeiros(as),  cópia  do  Registro  Nacional  de  Estrangeiros  (RNE)  ou  do
passaporte;

c) Cópia digital de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo
masculino, salvo se o candidato for estrangeiro ou indígena;

d)  Cópia  digital  do  Diploma  de  Graduação  (frente  e  verso)  ou  documento
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equivalente de conclusão de curso de nível  superior,  ou declaração oficial  da
Instituição de ensino superior que o(a) aluno(a) frequenta, atestando que deverá
concluir o curso até a data da matrícula, sendo que o não cumprimento da referida
exigência acarretará no indeferimento da inscrição do(a) candidato(a) no processo
seletivo;

e) Foto recente do(a) candidato(a). Orientações para a foto: Posicione o seu
documento de identificação com foto recente ao lado do seu rosto, e tire uma
selfie que mostra o documento de forma nítida e legível. Se o documento for o
RG, faça a selfie com o lado da foto e assinatura;

f)  Comprovante  de  suficiência  em Língua  Inglesa,  com caráter  eliminatório.
Essa comprovação de suficiência ou proficiência deve apresentar data válida de
expedição de três (03) anos, a contar da data de inscrição no exame de seleção, e
estar de acordo com os ítens 4.3.1 e 4.3.2  deste edital . Obs. Para candidatos(as)
indígenas  ou estrangeiros(as)  que não possuem o português como sua língua
materna, a língua portuguesa poderá ser aceita como língua  estrangeira;

g) Cópia  digital  do Diploma de Mestrado,  ou ata de defesa,  ou documento
emitido pela secretaria do programa de origem atestando que o(a) candidato(a)
está apto(a) a defender o mestrado até a data da primeira matrícula no Programa.
Esta comprovação é EXCLUSIVA aos(às) candidatos(as) ao doutorado;

h) Cópia digital do registro administrativo de nascimento e óbito de índios
(RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por
liderança  local,  somente  no  caso  de  candidato(a)  autodeclarado(a)  indígena.
Conforme parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa PRPG nº 12/2021,
este documento poderá ser entregue no momento da matrícula caso o candidato
não disponha do mesmo no momento da inscrição;

i)  Formulário  de  Currículo  Padronizado devidamente  preenchido,  conforme
orientações disponíveis na página  https://ppgnut.fanut.ufg.br/n/161517-processo-
seletivo-2023-mestrado-e-doutorado-em-nutricao-e-saude.  Além  disso,  o
currículo vitae também deverá estar disponível na Plataforma Lattes no site do
CNPq e devidamente atualizado;

j) Proposta de trabalho de dissertação/tese (PTD/T) elaborada com capa e até
10 páginas de elementos textuais (Título; Introdução/Caracterização do problema;
Objetivos;  Metodologia;  Viabilidade  financeira  e  Cronograma),  seguidas  das
Referências (Normas Vancouver) e formatadas em página A4, margem de 2,5 cm,
fonte Arial 12 e espaçamento de 1,5 cm. Enviar uma versão completa em pdf,
tendo como identificação apenas o número do CPF do candidato;

k) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas
pelos(as) candidatos(as) que optarem por concorrer às vagas reservadas para
PPI, que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-racial,
disponível em: https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoes-tecnicas. 

4.3  A  solicitação  de  comprovação  de  suficiência  em  Língua  Inglesa  (ou  Língua
Portuguesa conforme item 4.2)  deverá ser  entregue no ato  da INSCRIÇÃO neste
processo seletivo, acompanhada de documentos comprobatórios. 

4.4 Para comprovação de suficiência em língua inglesa, serão aceitos:
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https://ppgnut.fanut.ufg.br/n/161517-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado-em-nutricao-e-saude


4.4.1 Comprovante de aprovação em exame de suficiência em língua Inglesa,
realizado nos últimos três (03) anos, em programas de pós-graduação de áreas
afins.  Aqueles  que  obtiveram  nota  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  para  nível
mestrado e igual ou superior a 7,0 (sete) para doutorado, em uma escala de 0,0
(zero) a 10,0 (dez).

4.4.2  Certificado  válido  de  suficiência  em  língua  Inglesa,  fornecido  por
Universidades brasileiras ou estrangeiras, ou certificação internacional, emitidos,
no máximo, há três (03) anos (tendo como referência o último dia de inscrição no
processo seletivo) dos seguintes testes / instituições:

1. Certificados  de  Suficiência  ou  Proficiência  em  Línguas  Estrangeiras
fornecidos por Universidades Federais;

2. Certificados  do  CASLE  (Centro  de  Avaliação  de  Suficiência  em  Língua
Estrangeira) da Faculdade de Letras / UFG;

3. TOEFL (Test of English as Foreign Language) IBT/ITP – escore igual ou maior
que 60 no IBT, e maior ou igual a 400 no ITP;

4. Cambridge FCE (Cambridge First Certificate in English) ou Cambridge CAE
(Certificate in Advanced English);

5. TOEIC (Test of  English for International  Communication) – escore igual  ou
maior que 500 no teste Listening and Reading;

6. IELTS  (International  English  Language  Testing  System)  –  escore  igual  ou
maior que 6,0;

7. ESOL (English for Speakers of  Other  Languages)  – escore mínimo de 220
pontos;

8. Cambridge English: Proficiency (CPE – Certificate of Proficiency in English);

9. ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English);

10. TEAP (Test of English for Academic and Professional Purposes – área: saúde /
biológicas) – escore mínimo de 60 pontos.

4.4.3  Não  serão  aceitos  certificados  de  conclusão  de  curso  de  inglês,
independentemente do número de horas cursadas.

4.4.4 O(A) candidato(a) estrangeiro(a), que não possua o português como língua
materna,  ou indígena deverá  apresentar comprovante de proficiência em língua
Portuguesa.  Caso  o(a)  candidato(a)  tenha  nacionalidade  de  país  cuja  língua
materna é o inglês, este(a) será dispensado(a) de comprovação de suficiência em
língua  Inglesa,  mas  deverá  comprovar  a  suficiência  em  língua  portuguesa.
Candidatos(as) estrangeiros(as) que possuam o português como língua materna
deverão  comprovar  a  suficiência  em  língua  inglesa  apresentando  um  dos
certificados elencados no item 4.4.2.

4.5 Para comprovação de suficiência em língua portuguesa, serão aceitos:

1.  Certificados de Suficiência ou Proficiência em Línguas Estrangeiras fornecidos
por Universidades Federais;

2.  Certificados  do  CASLE  (Centro  de  Avaliação  de  Suficiência  em  Língua
Estrangeira) da Faculdade de Letras / UFG.



4.6 Os(As) portadores(as) de títulos de graduação ou de mestrado obtidos no exterior
deverão  apresentar  o  documento  de  revalidação/reconhecimento  dos  mesmos
somente se tiverem visto permanente e/ou vínculo empregatício no Brasil.

4.7 As  informações  prestadas  no  formulário  de  inscrição  e  o  envio  de  todos  os
documentos exigidos no item 4.2 deste Edital são de inteira responsabilidade do(a)
candidato(a), dispondo a CPG do PPGNUT do direito de excluir do processo seletivo
aquele(a) candidato(a) que não apresentar todos os documentos em conformidade
com as exigências 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.

4.8  Sobre a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição:

4.8.1 Os(As) candidatos(as) que poderão solicitar  a isenção do pagamento da
inscrição,  via  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal
(CADÚNICO), deverão:

a) ter inscrição no CADÚNICO, de que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26
de junho de 2007;

b) pertencer à família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 6.135,
de 26 de junho de 2007; e

c) declarar formalmente essa condição, no formulário de inscrição, indicando o
Número  de  Identificação  Social  (NIS),  atribuído  pelo  CADÚNICO,  no
preenchimento  do  formulário  disponível  em
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/formulario_isencao_de_taxa.pdf.

4.8.2 A solicitação de isenção do pagamento da inscrição via CADÚNICO deve
ser feita por meio do formulário anteriormente referido, que deve ser preenchido,
assinado, escaneado e enviado, juntamente com o Comprovante de inscrição no
Cadastro Único (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/), ao e-mail
ppgnut.fanut@ufg.br,  impreterivelmente,  até  o  dia  13/01/2023.  O  resultado
preliminar da análise da solicitação, pela Comissão de Seleção, será publicado no
site até o dia  16/01/2023. Havendo recurso ao resultado preliminar dos pedidos
de isenção de taxa, que obedeça ao prazo das 48 horas contadas a partir da
divulgação, novo resultado será divulgado no dia 19/01/2023 em tempo hábil para
pagamento e efetivação da inscrição sem a isenção.

4.9 Aos(Às) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado
o  direito  de  requerer  condições  para  fazer  as  provas  em  salas  especiais.  Tais
condições  não  incluem  atendimento  domiciliar.  Candidatos(as)  com  deficiência
deverão entregar na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, 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. 

4.9.1  Os(As)  candidatos(as)  com  deficiência  deverão  submeter-se,  quando
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convocados(as), a exame realizado pela Junta Médica da UFG, que terá poder de
decidir se o(a) candidato(a) necessita ou não de condições especiais para fazer
as provas e opinará sobre o grau de necessidade.

4.10 Homologação das Inscrições:

4.10.1 Somente serão homologadas pela CPG do PPGNUT as inscrições que
estiverem  plenamente  de  acordo  com o  presente  Edital.  O  PPGNUT  não  se
responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento
das instruções para inscrição via Internet implicará na não efetivação da inscrição.

4.10.2 O resultado da homologação das inscrições será divulgado na homepage
do  PPGNUT  <www.ppgnut.fanut.ufg.br>,  conforme  cronograma  do  Processo
Seletivo (item 7 deste Edital).

4.10.3  Do  deferimento/indeferimento  das inscrições:  efetuada a  inscrição,  o(a)
candidato(a)  deverá  acompanhar  no  site:  www.ppgnut.fanut.ufg.br os  links
correlatos à inscrição para aluno(a) regular de Pós-graduação, e o andamento da
sua inscrição:  deferida ou indeferida.  Somente poderá participar  do exame de
seleção o(a) candidato(a) cuja inscrição seja deferida.

4.10.4 No caso de indeferimento da inscrição caberá, se fundamentado, recurso à
CPGNUT,  por  meio  de  requerimento  encaminhado  para  o  email
ppgnut.fanut@ufg.br no prazo de dois (02) dias úteis, a contar da divulgação do
indeferimento.

4.10.5 O(A) candidato(a) que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte
de curso de Graduação (para o nível mestrado), ou do curso de mestrado (para o
nível doutorado), emitida pela Universidade de origem, caso seja selecionado(a),
terá sua primeira matrícula condicionada à entrega de cópia, acompanhada do
original para conferência, na secretaria do PPGNUT, do Diploma de Graduação
(nível mestrado) e do Diploma de Mestrado (nível doutorado). Caso não entregue
tal documentação, o(a) candidato(a) perderá o direito à vaga.

4.10.6 A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1  De acordo com a Resolução CEPEC/UFG no 1403, que trata do Regulamento
Geral  dos  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu/UFG,  e  da  Resolução
CEPEC/UFG nº 1627, que trata do Regulamento do PPGNUT, o processo seletivo do
PPGNUT será realizado por uma Comissão de Seleção aprovada pela CPGNUT.

5.1.1  O(A)  candidato(a)  com  inscrição  homologada  poderá  alegar  suspeição
contra qualquer membro da Banca Examinadora, no prazo de dois (02) dias úteis,
a contar da divulgação, em aviso público no sítio da Internet. A suspeição deverá
ser formalizada em petição devidamente fundamentada e instruída com provas
pertinentes,  destinada  à  CPGNUT,  apontando  uma  ou  mais  restrições
estabelecidas nos Artigos 18 e 20 da Lei Nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. O

about:blank


prazo para alegação de impedimento ou suspeição dos membros das bancas
consta no cronograma deste Edital.

5.2 Parâmetros de avaliação

A primeira etapa deste  processo seletivo contemplará a avaliação  da  análise  da
proposta de trabalho de dissertação/tese (PTD/T)  (Item 5.2.1)  e  Exame oral  (EO)
(Item 5.2.2), de caráter eliminatório e classificatório. Ao final da primeira etapa, serão
divulgadas  as  notas  e  a  condição (classificado/a  ou  não  classificado/a)  de  cada
candidato(a). A segunda etapa, de caráter classificatório, contemplará a avaliação do
currículo.  Serão  avaliados  somente  os  currículos  dos(as)  candidatos(as)
classificados(as). 

5.2.1  Análise da proposta de trabalho de dissertação/tese (PTD/T): Caráter
eliminatório e classificatório. As propostas serão analisadas por banca composta
por dois(duas) docentes indicados(as) pela CPGNUT, de acordo com a afinidade
ao tema proposto e que não tenham conflito de interesse com o(a) candidato(a).
Serão avaliados os seguintes aspectos: justificativa da pesquisa (3,0), coerência
da proposta (2,0) originalidade (2,0), impacto social (1,0) e qualidade da redação
(2,0). Será realizada de forma NÃO PRESENCIAL e atribuídas notas de zero (0) a
dez (10) inteiros aos(às) candidatos(as).  A nota média, dos(as) avaliadores(as),
igual ou superior a 6,0 será considerada como limiar para aprovação nesta etapa
para  o(a)  candidato(a)  ao  mestrado  e  igual  ou  superior  a  7,0  para  o(a)
candidato(a)  ao  doutorado.  Em  situações  especiais  em  que  as  notas  dos
dois(duas) avaliadores(as) sejam muito discrepantes, um(a) terceiro avaliador(a)
será convidado(a) a analisar a PTD/T e será considerada a média das três notas.

5.2.2 Exame oral (EO): Caráter eliminatório e classificatório. Será realizado pela
Comissão  de  Seleção  do  PPGNUT,  no  esquema  de  diálogo  sequencial,
abordando questões de natureza acadêmica para o desenvolvimento do trabalho
de pesquisa vinculado ao curso. Ao(À) candidato(a) arguido(a) será atribuída uma
nota  de  zero  (0)  a  dez  (10)  inteiros,  por  cada  examinador(a).  A  nota  média,
dos(as) avaliadores(as), igual ou superior a 6,0 será considerada como limiar para
aprovação nesta etapa para o(a) canditado(a) ao mestrado e igual ou superior a
7,0 para o(a) candidato(a) ao doutorado.

5.2.3 Avaliação do currículo (AC): Caráter classificatório. Serão consideradas a
produção científica e as atividades profissionais e acadêmicas do candidato, com
pontuação  do  conteúdo  segundo  os  critérios  apresentados  no  Formulário  de
Currículo Padronizado. 

5.3 Classificação final 

A nota final (NF) do(a) candidato(a) que participar de todas as etapas da avaliação
será obtida pela média ponderada das notas na Análise da proposta de trabalho de
dissertação/tese (PTD/T), Avaliação do currículo (AC) e Exame oral (EO), conforme a
fórmula:

NF=
2 (PTDT+AC )+EO

5



5.4  Nos resultados preliminar e final do processo seletivo constarão a classificação
(classificado/a ou não classificado/a) e a condição (aprovado/a ou não aprovado/a) de
cada  candidato(a).  A  aprovação  será  feita  atendendo  ao  número  de  vagas  por
orientador(a), conforme definido no item 3.2 deste Edital. A divulgação do resultado
final  ocorrerá  conforme  estabelecido  no  item  7.Cronograma,  através  do  site
www.ppgnut.fanut.ufg.br.

5.4.1 Na divulgação dos resultados preliminar e final do processo seletivo também
serão indicados(as) os(as) candidatos(as) autodeclarados(as) PPI e quais foram
aprovados(as) nas vagas adicionais destinadas para PPI.

5.4.2 Critérios de desempate: 

1º) candidato(a) que obteve maior nota na AC;

 2º) candidato(a) que obteve maior nota na análise da PTD/T; 

3º) candidato(a) que obteve maior nota no EO;

4º) Candidato(a) com maior idade.

5.5.  Em  caso  de  desistência  de  algum(a)  candidato(a),  será  convocado(a)  o(a)
candidato(a)  classificado(a)  subsequentemente.  O(A)  candidato(a)  que  não  se
matricular nas datas previstas será considerado(a) desistente.

5.6  Os(As) candidatos(as) classificados(as) e não aprovados(as) dentro das vagas
do(a)  orientador(a)  pretendido(a)  poderão ser  convocados(as)  após o período das
matrículas, caso haja desistências, observada a validade do Edital. Fica a critério da
CPG  do  PPGNUT  o  preenchimento  destas  vagas,  considerando  a  ordem  de
classificação dos(as) candidatos(as).  

5.7  Não  haverá  segunda  chamada  ou  repetição  de  qualquer  avaliação.  O  não
comparecimento  a  alguma  etapa  do  processo  seletivo,  por  qualquer  que  seja  o
motivo, caracterizará eliminação do(a) candidato(a) do processo seletivo. 

5.8  A  interposição  de  recursos  ao  processo  seletivo  do  PPGNUT  deverá  ser
protocolada em até quarenta e oito (48) horas úteis após as divulgações preliminares
de cada etapa do processo seletivo, conforme cronograma previsto no item 7. dos
resultados parcial e final do processo seletivo. Não serão considerados os recursos
enviados fora do prazo ou sem fundamentação.

5.8.1 O direito de recurso será acompanhado pelo direito de vista da correção do
projeto e planilha de notas do(a) candidato(a). O recurso será solicitado via e-mail
(ppgnut.fanut@ufg.br). 

5.8.2 Nos resultados preliminar e final do Processo Seletivo serão indicados quais
foram  os(as)  candidatos(as)  autodeclarados(as)  PPI  e  quais  foram
selecionados(as) pelo sistema de cotas.



6. DA MATRÍCULA 

O(A)  candidato(a)  aprovado(a)  deverá  efetuar  sua  matrícula  presencialmente,  no
período de matrículas, em dia e horário previamente agendados e divulgados no site
<ppgnut.fanut.ufg.br>.  Caso  não  efetue  sua  matrícula  no  período  estipulado,  será
considerado(a)  desistente,  sendo  convocado(a)  o(a)  próximo(a)  candidato(a)
conforme ordem de classificação. 

6.1  Para efetivação da primeira matrícula serão exigidos os seguintes documentos,
entregues exclusivamente de forma presencial na secretaria do PPGNUT:

6.1.1 Para matrícula no curso de Mestrado, o(a) candidato(a) deverá apresentar a
cópia simples acompanhada do original, para conferência na secretaria do PPG,
ou cópia autenticada em cartório, do diploma de Graduação. Para a matrícula no
curso  de  Doutorado,  o  candidato  deverá  apresentar  a  cópia  simples
acompanhada  do  original  ou  cópia  autenticada  em  cartório  do  diploma  de
Graduação e de Mestrado;

6.1.2 Cópia simples acompanhada do original para conferência na secretaria do
PPGNUT ou cópia autenticada em cartório,  do Histórico  Escolar  do Curso de
Graduação (para candidatos/as ao curso de Mestrado) ou do Histórico Escolar do
Curso de Mestrado (para candidatos/as ao curso de Doutorado);

6.1.3 Carta de compromisso da instituição de origem, se for o caso, liberando o(a)
candidato(a) de suas atividades, quando necessário, até o término do curso;

6.1.4  Ficha  de  Cadastro  (modelo  fornecido  pelo  PPGNUT  –
www.ppgnut.fanut.ufg.br);

6.1.5  Ficha  de  Matrícula  (modelo  fornecido  pelo  PPGNUT  –
www.ppgnut.fanut.ufg.br);

7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Publicação do Edital nº 003/2022 27/10/2022 

Prazo para impugnação do Edital 28/10 a
01/11/2022 

Resultado das solicitações de impugnação do Edital 03/11/2022

Inscrições      11/01 a
25/01/2023

Período para solicitação de GRU - até às 12h 11/01 a
23/01/2023

Solicitação de isenção do pagamento da inscrição 11/01 a
13/01/2023



Resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento de
inscrição

16/01/2023

Período de recurso (via e-mail) contra o resultado preliminar da
solicitação de isenção do pagamento de inscrição

16/01 a
18/01/2023

Resultado  final  da  solicitação  de  isenção  do  pagamento  de
inscrição

19/01/2023

Divulgação  do  resultado  preliminar  da  homologação  das
inscrições  e  da  análise  de  comprovante  de  suficiência  em
Língua Inglesa

26/01/2023

Período  para  interpor  recurso  (via  e-mail)  aos  resultados
preliminares  da homologação  das inscrições  e  da análise  de
comprovante de suficiência em Língua Inglesa

26/01 a
30/01/2023

Divulgação do resultado da interposição de recurso à 
homologação das inscrições e à análise de comprovante de 
suficiência em Língua Inglesa. 

Divulgação dos(as) integrantes da Banca Examinadora e da 
ordem do exame oral.

31/01/2023

Período para interpor  recurso  (via  e-mail)  contra  a  Banca
Examinadora 

31/01 a
02/02/2023

Divulgação do resultado da interposição de recurso contra a 
Banca Examinadora. 

03/02/2023

Avaliação da proposta de trabalho de dissertação/tese 04/02 a
07/02/2023

Exame oral 08/02 a
10/02/2023

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da proposta 
de trabalho de dissertação/tese, do exame oral e média desses 
resultados

13/02/2023

Prazo para interpor recurso (via e-mail) aos resultados 
preliminares do pré-projeto de pesquisa, entrevistas de seleção e 
média desses resultados

13/02 a
15/02/2023

Divulgação do resultado da interposição de recurso aos 
resultados preliminares do pré-projeto de pesquisa, entrevistas 
de seleção e média desses resultados

16/02/2023

Análise dos currículos 13/02 a
17/02/2023

Divulgação do resultado da análise dos currículos 20/02/2023

Prazo para interpor recurso ao resultado da análise dos 
currículos

20/02 a
23/02/2023

Divulgação do resultado da interposição de recurso ao resultado 
da análise dos currículos

24/02/2023



Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo 24/02/2023

Prazo para interpor recurso ao resultado preliminar do Processo 
Seletivo

27/02 a
28/02/2023

Divulgação do resultado da interposição de recurso ao resultado 
preliminar e homologação e divulgação do resultado final do 
Processo Seletivo

01/03/2023

Matrículas dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 06/03 a
07/03/2023

Obs.: As dúvidas sobre o cronograma e todas as etapas deste Processo Seletivo deverão
ser  sanadas de segunda a sexta-feira no horário comercial  (08h00min às 12h00min e
13h00min  às  16h00min),  conforme  contatos  disponibilizados  ou  presencialmente  na
secretaria do PPGNUT. A divulgação de todos os resultados referentes a este Edital será
realizada na homepage do PPGNUT <ppgnut.fanut.ufg.br>.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas contidas neste
Edital e nos comunicados oficiais divulgados na página do PPGNUT.

8.2  O PPGNUT não se  responsabiliza  por  fornecer  bolsa  de estudos a  todos(as)
os(as) candidatos(as) ingressantes. Quando houver disponibilidade, as bolsas serão
distribuídas segundo critérios fixados pelas agências de fomento e pela Comissão de
Bolsas e Acompanhamento Discente.

8.3 Acarretará na exclusão do(a) candidato(a) 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.

8.4 As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo
seletivo de que trata este Edital são de responsabilidade do(a) candidato(a).

8.5  A qualquer tempo e a critério da CPGNUT, se constatada a apresentação de
documentos/assinaturas  não  idôneas,  serão  consideradas  canceladas  a  inscrição
e/ou a matrícula do candidato(a)/estudante, não importando a fase em que ocorra a
constatação, sem prejuízos das ações judiciais cabíveis.

8.6 Os(As) candidatos(as) selecionados(as) deverão matricular-se na Secretaria do
PPGNUT,  na  data  e  horário  estabelecidos,  sob  pena  de  serem considerados(as)



desistentes, perdendo o direito de ingresso sem um novo processo de seleção.

8.7  O(A)  candidato(a)  deverá  manter  atualizados  o  seu  endereço  (residencial  e
eletrônico) e telefone na Secretaria do PPGNUT, enquanto estiver participando do
processo seletivo.

8.8 Os casos omissos e excepcionais que não são contemplados neste Edital serão
resolvidos pela CPG do PPGNUT. 

Edital aprovado em reunião da Coordenadoria do PPGNUT no
dia  16/09/2022.  Edital  aprovado  pela  Pró-Reitoria  de  Pós-
Graduação no dia 26/10/2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022 

Profa. Dra. Nara Aline Costa

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da UFG

Ciente:

Prof.ª Dr.ª Ana Tereza Vaz de Souza Freitas
Diretora da Faculdade de Nutrição da UFG


