
EDITAL DE SELEÇÃO – 1o SEMESTRE DE 2016

MESTRADO EM CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição (PPGCN)

da  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV),  no  uso  de  suas  atribuições,  torna

pública a abertura das inscrições para o processo de seleção de candidatos às

vagas de Mestrado, neste programa, para início em março de 2016.  Poderão se

inscrever  profissionais com graduação universitária,  bacharelado ou licenciatura

plena, de acordo com os critérios explicitados abaixo.

1. DO OBJETIVO

O Processo Seletivo  tem como objetivo  selecionar  candidatos  que comprovem

conhecimento e aptidão para cursar o Programa de Pós-Graduação em Ciência da

Nutrição  (DNS/UFV),  em  nível  de  mestrado,  no  período  de  março  de  2016  a

fevereiro de 2018, conforme o disposto no presente Edital.

2. ESPECIFICAÇÃO, LOCAL, REGIME E VAGAS DO CURSO

2.1. O curso oferecido é em Ciência da Nutrição – Nível Mestrado, com uma área

de concentração:  Ciência da Nutrição e duas linhas de pesquisa:  “Dietética e

Qualidade  de  Alimentos” e  “Saúde  e  Nutrição  de  Grupos  Populacionais”.

Dependendo da área de concentração escolhida o trabalho de dissertação poderá

ser executado em laboratórios associados ao PPGCN, localizados em diferentes

unidades acadêmicas da UFV.

2.2.  O curso é em horário  integral  com  dedicação exclusiva para estudantes

bolsistas de qualquer agência de fomento.

2.3. A sede administrativa do PPGCN se localiza no 5º andar do prédio do CCBII

no Campus da UFV na cidade de Viçosa.



2.4 Para este processo estão sendo oferecidas  20 (vinte) vagas destinadas ao

programa  de  Mestrado,  as  quais  serão  distribuídas,  a  critério  da  Comissão

Coordenadora e disponibilidade do orientador, nas seguintes linhas de pesquisa:

Linha 1: Dietética e Qualidade de Alimentos

Linha 2: Saúde e Nutrição de Grupos Populacionais

2.5. A “título de informação”, a Coordenação do PPGCN faz saber que assegurará

03  (três)  bolsas  para  os  dois  primeiros candidatos  aprovados.  Para  os  outros

aprovados o curso trabalhará com a disponibilidade de bolsas garantindo a ordem

de classificação no processo seletivo.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. Período

01 a 25 de setembro de 2015.

3.2. Local

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via  Internet.  O candidato deverá

acessar  a  página

https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricao-pos/instrucoes-inscricao-candidato/

para  a  realização  da  inscrição.  Somente  serão  aceitas  as  inscrições  com

documentação completa.

3.3. Informações sobre o sistema de inscrição:

3.3.1 A inscrição será feita em três etapas:

a) Inscrição: o candidato irá lançar os seus dados pessoais, formação acadêmica

e experiência profissional.  Os dados serão salvos a cada formulário lançado na

tela. Na tela “Documentos a Enviar” o candidato deverá anexar em cada campo, no

formato PDF, os documentos solicitados:

- diploma e histórico de graduação,

- carteira de identidade e CPF,

- título de eleitor,

- foto 3x4,

https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricao-pos/instrucoes-inscricao-candidato/


- certidão de nascimento ou casamento,

- documento de serviços militar,

-  “curriculum vitae”  (CV) -  deverá  obrigatoriamente seguir  o formulário padrão

disponibilizado na opção “Download de Documentos”  no menu “Inscrição” e na

página  http://www.posnutricao.ufv.br/?page_id=174.  O  candidato  que  não

apresentar este modelo de CV será automaticamente desclassificado do processo

seletivo.

Observação: não será aceito curriculum na plataforma Lattes

-  comprovação  do  CV  –  os  documentos  comprobatórios  do  CV  devem  ser

escaneados e transformados em um ÚNICO DOCUMENTO, no formato PDF.

Observação:  Ao clicar em “salvar” seus dados serão gravados e uma senha de

acesso da inscrição será enviada para o seu e-mail.

b) Geração do boleto da taxa de inscrição: Após a inscrição ser salva, o boleto

deve ser impresso por meio da opção “Boleto de Inscrição” no menu “Inscrição”.

Após o pagamento da taxa (valor de R$ 58,00 para candidato brasileiro e R$ 76,00

para  candidato  estrangeiro)  o  candidato  deverá  escanear  o  comprovante  e

anexá-lo à inscrição.

c) Finalização da inscrição: o candidato poderá fazer qualquer alteração na sua

inscrição e poderá incluir qualquer documento que ainda não tenha anexado, como

por exemplo, o comprovante de pagamento da taxa de inscrição até o dia 29 de

setembro de  2015,  desde que não finalize sua inscrição.  A inscrição  não será

finalizada se houver alguma pendência.

Após a finalização da inscrição o candidato não mais poderá acrescentar dados ou

documentos.

3.3.2 O candidato deverá providenciar 03 cartas de referência (modelo disponível

na página http://www.ppg.ufv.br/formularios.php), que deverão estar devidamente

lacradas  e  ser  enviadas  à:  Secretaria  da  Pós-Graduação  em  Ciência  da

Nutrição  /  Departamento  de  Nutrição  e  Saúde  /  Universidade  Federal  de

Viçosa – CEP 36570-000 – Viçosa – MG, até o dia 29 de setembro de 2015.



3.4. Homologação da inscrição

A inscrição só será homologada se todos os documentos solicitados no sistema

forem anexados. O candidato irá receber um e-mail confirmando a inscrição. Na

falta de algum documento a inscrição será devolvida ao candidato para correção.

Atenção: Neste  momento  não  será  conferido  se  todos  os  documentos

comprobatórios do CV foram enviados, somente se o documento foi anexado.

4- DA BANCA EXAMINADORA

As  provas  de  conhecimento  técnico  científico  (escritas)  serão  corrigidas  pelos

orientadores do PPGCN responsáveis pela elaboração das questões. As provas

serão corrigidas sem qualquer identificação nominal dos candidatos.

A banca examinadora que realizará a  entrevista  técnica para os aprovados na

prova de conhecimento, será constituída por 02 (dois) membros orientadores do

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição mais o possível orientador

do candidato. 

Comporão a Banca Examinadora da Linha de Pesquisa 1 - Dietética e Qualidade

de Alimentos, os professores:

1) Profa Maria do Carmo Gouveia Peluzio - efetivo

2) Profa Helen Hermana Miranda Hermsdorff– efetivo

3) Possível orientador

4) Profa Josefina Bressan – suplente

5 ) Profa Ana Vládia Bandeira Moreira - suplente

Comporão a Banca Examinadora da Linha de Pesquisa 2 - Saúde e Nutrição de

Grupos Populacionais, os professores: 

1) Sylvia do Carmo Castro Franceschini - efetivo

2)  Juliana Farias de Novaes – efetivo

3) Possível orientador

4) Raquel Maria Amaral Araújo– suplente

5) Milene Cristine Pessoa – suplente



Os membros da Banca Examinadora assinarão termo de compromisso de não

haver conflitos de interesse na avaliação dos candidatos,  como inexistência de

vínculo de qualquer natureza. 

5-  PROCESSO SELETIVO

5.1 Período:

prova escrita – 16 de novembro de 2015 – horário: 08-12 horas

entrevista – 17 e 18 de novembro de 2015 – horário a ser estabelecido após a

correção da prova escrita

5.2 Etapas do Processo Seletivo

Prova Escrita – Peso 1

Curriculum vitae – Peso 1

Entrevista – Peso 1

5.2.1. Prova escrita (10 pontos) – eliminatória

A prova  escrita  constará  de  5  questões  gerais  e  5  questões  específicas  que

poderão ser  retiradas  de  um artigo  científico,  da  área  escolhida,  em inglês.  O

candidato deverá obter nota igual ou superior a 6,0 para dar prosseguimento nas

etapas de seleção.

 Tópicos para a Prova Escrita

1 - Funções, digestão, absorção, metabolismo, excreção e fontes alimentares das

proteínas, dos lipídios e dos carboidratos;

2 -  Funções,  metabolismo,  fontes alimentares e manifestações das deficiências

das vitaminas;

3 -  Funções,  metabolismo,  fontes alimentares e manifestações das deficiências

dos minerais;

4 - Funções e metabolismo da água e eletrólitos;

5 - Biodisponibilidade de nutrientes e interações nutricionais;



6 - Metabolismo energético: valor energético dos alimentos e gasto energético;

7 - Alimentos funcionais: implicações na saúde humana;

8 - Recomendações nutricionais;

9 - Guias alimentares;

10 - Nutrição nos ciclos da vida;

11 - Controle de qualidade de alimentos (higiênico-sanitária, nutricional, sensorial);

12 - Ergonomia e saúde;

13 - Aspectos epidemiológicos, etiológicos e terapêuticos na obesidade, diabetes,

doenças cardiovasculares e câncer;

14 - Carências nutricionais de impacto na saúde pública;

15 - Epidemiologia e métodos epidemiológicos;

16 - Políticas de Saúde no Brasil;

17 - Avaliação do estado nutricional (antropométrica, clínica, bioquímica, dietética)

Obs.: Todos  os  tópicos  acima  listados  poderão  ser  contemplados  nas  cinco

questões  gerais.  Nas  cinco  questões  específicas  serão  escolhidos  os  tópicos

comuns  à  linha  de  pesquisa  do  candidato.  Fica  a  critério  da  Comissão

Coordenadora  do  PPGCN definir  o  formato  da  prova  de  seleção,  se  questões

discursivas, múltipla escolha, etc. Esta decisão não será comunicada previamente

aos candidatos.

Bibliografia recomendada para a Prova Escrita

1- Consenso Latinoamericano de Obesidade. http://www.abeso.org.br

2 - Mahan LK e Escott-Stump S. -Krause - Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, 12a.

ed., São Paulo, Roca, 2010.

3 - NETO,F.T. Nutrição Clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2003.

4 - Silva, Sandra Maria Chemin Seabra da Mura, Joana D’Arc Pereira - Tratado de

Alimentação, Nutrição & Dietoterapia. 2a ed. Editora Roca Ltda. vol 1 2011.

4 - WAITZBERG, D.L. Nutrição enteral e parenteral na prática clínica. 3ed. São

Paulo.Atheneu, vol 1 e 2. 2000.

5 – Fisberg, R.M.; Slater,B.;Marchioni,D.M.L.;Martini,L.A. - Inquéritos alimentares.



Métodos e bases científicos. São Paulo. Manole,2005.

6 - Curi,  R.; Pompéia,C.; Myasaka,C.K.; Procópio,J.- Entendendo a gordura. Os

ácidos graxos. São Paulo. Ed. Manole.2002.

7  -  I  Diretriz  Brasileira  de  Diagnóstico  e  Tratamento  da  Síndrome Metabólica.

http://cardiol.br

8 - IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. http://cardiol.br

9  -  I  Diretriz  de  Prevenção  da  Ateroesclerose  na  infância  e adolescência.

http://cardiol.br

10  -  IV  Diretrizes  Brasileiras  sobre  Dislipidemias  e  Diretriz  de  Prevenção  da

Ateroesclerose  do Departamento  de Ateroesclerose  da Sociedade Brasileira  de

Cardiologia. http://cardiol.br

11 - Guyton, A.C. Fisiologia Humana. 11a ed. Guanabara Koogan. 2006.

12 - Waitzberg, D.L. Dieta, Nutrição e Câncer. Atheneu.2006.

13 - LEHNINGER, A.L. Princípios de bioquímica, São Paulo. Savier.1988.

14 - Rouquayrol, M.Z, Almeida Filho, N. Epidemiologia e Saúde São Paulo, 6a. Ed.

Medsi, 2003

15 - Medronho, Roberto A. Epidemiologia. Atheneu. 2002.

16 - Pereira, Maurício Gomes – Epidemiologia: Teoria e Prática. Rio de Janeiro,

Editora Guanabara Koogan, 1a ed., 1995

17  -  Vasconcelos,  Francisco  de  Assis  Guedes  –  Avaliação  nutricional  de

coletividades. Florianópolis, Editora da UFSC, 3a ed., 2000.

18 - Site: http://portalweb01.saude.gov.br/saude (com ênfase no Projeto Fome Zero

e ANVISA).

19 - Site: www.nap.edu (com ênfase na biodisponibilidade e interações entre

nutrientes).

20 - Carvão, J. M. Trabalho, Novas Tecnologias e Ergonomia. Rio de Janeiro, 2006.

21 - Granjean, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. , Porto

Alegre: Bookman, 2005.

22 - Lima, NT; Gerschman S; Edler, FC; Suárez,JM.  Democracia e Saúde.;Edit.

Fiocruz-OPAS-OMS. 2005

23 - Mendes EV. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo. Hucitec. 2006 - Capítulos:

1 e 4 



24  -  Pactos  pela  Saúde,  2006  Volumes  1  e  4  Disponível  em:

http://conselho.saude.gov.br/webpacto/index.htm

5.2.2. Avaliação do Curriculum Vitae (10 pontos) – Classificatória

Só serão analisados os CVs dos candidatos que obtiver  nota ≥  6,00 na prova

escrita. Os CVs serão pontuados de acordo com a tabela de pontuação disponível

na página http://www.posnutricao.ufv.br/?page_id=174

5.2.3. Entrevista individual (10 pontos) – Classificatória

A entrevista poderá ser técnica (de conhecimento na área de ciência da nutrição),

ou poderão ser avaliados aspectos como: motivação, independência, capacidade

para elaboração de trabalhos científicos e perfil para pesquisa e docência. 

6- DO RESULTADO FINAL

O resultado final será obtido a partir da média das 03 notas. Para ser selecionado,

o candidato deverá apresentar nota final ≥ 6,00. A classificação se dará de acordo

com a nota dos selecionados. Em caso de empate, será selecionado o candidato

que tiver obtido a maior nota em: 1o) Curriculum vitae; 2o) prova de conhecimento.

O  PPGCN  divulgará  as  notas  da  prova  escrita  às  19:00  horas  do  dia  16  de

novembro de 2015, e o resultado final do processo seletivo às 17:00 horas do dia

20  de  novembro  de  2015.  Os  resultados  não  serão,  em  hipótese  alguma,

fornecidos  por  telefone,  fax  ou  e-mail,  devendo  os  candidatos  consultarem  a

página http://www.posnutricao.ufv.br ou o mural da Secretaria do PPGCN, onde os

resultados  serão  afixados.  Após  a  divulgação  do  resultado  final  do  processo

seletivo, os candidatos (ou seus procuradores legalmente constituídos) poderão,

dentro  de  48  horas,  protocolar  recurso  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós

Graduação  em  Ciência  da  Nutrição,  o  qual  será  julgado  pela  Comissão

http://conselho.saude.gov.br/webpacto/index.htm


Coordenadora do PPGCN.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1.  O curso se reserva o direito de não preencher todas as vagas e alocar o

candidato aprovado em linha de pesquisa que não tenha sido aquela escolhida no

processo seletivo, bem como propor substituição no plano científico de trabalho

apresentado para fins de seleção.

7.2. A matrícula no curso não assegura o recebimento de bolsa de estudos.

7.3. Recomenda-se a visita frequente na página do PPGCN onde atualizações de

informação referentes ao processo seletivo serão feitas, quando necessário.

7.4.  Incorporar-se-ão  a  este  edital,  para  todos  os  efeitos,  os  editais

complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Universidade

Federal de Viçosa.

Viçosa, 18 de agosto de 2015

Profa. Dra. Josefina Bressan

Coordenadora do PPGCN


