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PROCESSO SELETIVO - ANO 2012

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições e de
acordo com o estabelecido no Regimento dos Cursos de Pós-Graduação desta
Universidade, torna público o presente Edital, estabelecendo as normas para o Processo
Seletivo e Admissão no Curso de Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde, para aluno
regular, com início das aulas no semestre letivo 2012.1.

1. INTRODUÇÃO
O Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde (PPGANS) têm como
objetivo formar mestres e pesquisadores com competência técnica e científica para
identificar e propor soluções para os principais problemas alimentares e nutricionais e com
habilidade para aplicar o método científico na pesquisa em saúde, alimentos e nutrição,
capacitando-os para a formação de recursos humanos no campo da alimentação e nutrição.
Assim o PPGANS visa promover a capacitação de nutricionistas e demais profissionais de
saúde e de áreas afins, na metodologia da pesquisa e do ensino superior no campo das
ciências dos alimentos e da nutrição para que adquiram competências, habilidades e
autonomia no planejamento, implementação e divulgação de pesquisas de relevância na
área da segurança alimentar e nutricional.
O programa integra nutricionistas, outros profissionais de saúde e de áreas afins no seu
quadro discente, buscando trabalhar na perspectiva da multidisciplinaridade. Ademais, o
Programa privilegia a integração entre estudantes da pós-graduação e da graduação, com
vistas à aproximação das atividades formadoras da Escola de Nutrição da UFBA.
Área de Concentração
• Segurança Alimentar e Nutricional
Linhas de Pesquisas
• Alimentação, nutrição e cultura;
• Avaliação de políticas e programas de saúde, alimentação e nutrição;
• Bases experimentais e clínicas da nutrição;
• Epidemiologia dos distúrbios nutricionais;
• Vigilância de alimentos e saúde.

2. PROCESSO SELETIVO
Público Alvo: Poderão se inscrever portadores de título de graduação em Nutrição e em
áreas da Saúde, bem como em cursos de interface, como Engenharia Química, Engenharia
de Pesca, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Química e cursos das áreas
de Ciências Sociais e Humanas.
A Comissão de Seleção do Mestrado é composta de três docentes do quadro permanente do
Programa.
• O Mestrado disponibiliza 20 vagas para alunos brasileiros e 02 vagas para alunos
estrangeiros. As vagas são condicionadas à disponibilidade de orientador por linha de
pesquisa.

2.1. INSCRIÇÃO
Período: de 03/10/2011 a 11/11/2011
Horário: das 09:00 às 16:00 horas.
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação – Escola de Nutrição UFBA

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
• Requerimento de inscrição devidamente preenchido (digital) e assinado (disponível em
nosso site: www.pgnut.ufba.br);
• 01 (uma) fotografia 3X4 (colorida e atual), colada no requerimento;
• Cópia autenticada do Diploma de Curso de Graduação expedido por IES legalmente
reconhecida pelo MEC;
Observações: No caso de candidato recém-graduado sem ter recebido o diploma, será
aceita uma declaração atestando a conclusão legal do curso, assinada pelo coordenador
do Curso de Graduação.
• Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação;
• Cópia autenticada da Carteira de Identidade;
• Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física;
• Cópia autenticada do Documento de Quitação com o Serviço Militar (sexo masculino);
• Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;
• Curriculum Vitae, modelo Lattes do CNPq, completo, atualizado, com cópia dos
documentos comprobatórios organizados na mesma ordem de citação, em espiral;
• Anteprojeto de Pesquisa, em 02 (duas) vias, para elaboração de Dissertação, vinculado a
uma das Linhas de Pesquisa do Curso;
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
Pagamento (somente no Banco do Brasil em favor da UFBA, através da GRU – Guia de
Recolhimento
da
União,
código
222.2)
disponível
no
site:
http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/inscricao_selecao.htm;
• Comprovante de pagamento da taxa referente ao exame de Proficiência em Língua
Estrangeira, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), fornecido pela Fundação
ADM. Informações para procedimento do pagamento disponível no site:
http://www.fundacaoadm.org.br - Poderão ser dispensados do teste de proficiência da
língua inglesa, candidatos que apresentem documentação comprobatória de aprovação

em testes da língua inglesa, realizados nos últimos dois anos, em Programas de PósGraduação da Área da Saúde da UFBA ou a aferição de no mínimo 450 pontos no
Toffel.

Obs.: O Anteprojeto e o Curriculum devem ter encadernações distintas. O Requerimento
de Inscrição e os documentos de identificação não devem ser encadernados;
As declarações no Curriculum não comprovadas, não serão consideradas na avaliação;
A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição, em envelope lacrado e com a
devida identificação do candidato. A falta de qualquer um dos documentos exigidos implica
que a inscrição não será homologada;
As inscrições realizadas pelo correio serão válidas se postadas, via sedex, até a data de
encerramento das inscrições;
Os documentos dos candidatos não selecionados serão devolvidos até 15/12/2011, após esta
data serão inutilizados.

2.2. SELEÇÃO
PERÍODO DA SELEÇÃO:
• Período: de 16 a 24/11/2011.
• Resultado final do Processo Seletivo: 06/12/2011.
ETAPAS DA SELEÇÃO:
• Prova de conhecimentos específicos
Data: 16/11/2011, no horário das 08:00 às 13:00 horas
Local: Salas 04 e 06 do IFBA.

A prova de conhecimentos específicos será realizada mediante sorteio de um dos pontos
relacionados abaixo, às 08:00 horas, com horário previsto para início da avaliação às 09:00
horas. O candidato deverá elaborar um texto livre, sem consulta, sobre o tema sorteado,
com no máximo 05 (cinco) páginas:

1. Alimentação e Nutrição na dimensão do alimento seguro;
2. Transição epidemiológica e nutricional e políticas públicas;
3. Alcances e limites da Política Nacional de Alimentação e Nutrição na promoção da
alimentação saudável.
• Prova de Proficiência em língua estrangeira (Inglês)
O candidato poderá utilizar dicionário para consulta.
Data: 17/11/2011, no horário das 09:00 às 13:00 horas
Local: Salas 04 e 06 do IFBA (Av. Araújo Pinho)

• Divulgação da lista de aprovados nas provas de conhecimentos específicos e de inglês
Data: 22/11/2011, às 17:00 horas, no site do Programa, www.pgnut.ufba.br e afixado
publicamente no quadro informativo da Escola de Nutrição.
• Entrevistas
Os candidatos aprovados nas provas de conhecimentos específicos e inglês deverão ser
entrevistados individualmente pela Comissão de Seleção do Mestrado, em horário a ser
divulgado no dia 22/11/2011 às 17:00 horas, no site do Programa, www.pgnut.ufba.br e
afixado publicamente no quadro informativo da Escola de Nutrição.
Data: 23 e 24/11/2011 das 08:00 às 18:00 horas. O candidato deverá comparecer com
antecedência de 30 (trinta) minutos do horário divulgado para sua entrevista. Não haverá
tolerância para atraso.

2.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
•
•
•
•
•

Prova de conhecimentos específicos (eliminatória – nota mínima: 7,0);
Prova de Proficiência em língua estrangeira (eliminatória - nota mínima: 5,0);
Avaliação do “Curriculum Vitae”, modelo Lattes (classificatória);
Avaliação do anteprojeto (classificatória);
Entrevista (classificatória);

2.4. RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
• Critério de aprovação e classificação
O candidato será considerado aprovado se obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete),
a partir dos seguintes componentes de avaliação: prova de conhecimentos específicos,
currículo, anteprojeto, entrevista e aprovação na proficiência de língua estrangeira (Inglês).
• Divulgação do Resultado
Data: 06/12/2011, no site do Programa, www.pgnut.ufba.br e afixado publicamente no
quadro informativo da Escola de Nutrição.

3. OUTRAS INFORMAÇÕES
• O Curso funcionará em tempo integral, com duração mínima de 12 (doze) e máxima de
24 (vinte e quatro) meses;
• Após ingresso no Programa, o aluno estará sujeito ao Regimento Geral da UFBA, ao
Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde e às
decisões do Colegiado deste Programa;
• Os casos omissos ou considerados excepcionais serão julgados pelo Colegiado do
Programa.
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5. MATRÍCULA
A ser divulgada posteriormente, de acordo com o calendário da Universidade Federal da
Bahia. Será realizada na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição
e Saúde.
5.1 Documentos necessários para a matricula:
•
•
•
•
•
•
•

01 (uma) fotografia 3X4 (colorida e atual);
02 (duas) cópias do Diploma do Curso de Graduação;
02 (duas) cópias do Histórico Escolar de Graduação;
02 (duas) cópias da Carteira de Identidade;
02 (duas) cópias do Cadastro de Pessoa Física;
02 (duas) cópias do Documento de Quitação com o Serviço Militar (sexo masculino);
02 (duas) cópias da Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral.

Obs.: As cópias acima devem está autenticadas em cartório ou por um funcionário da
UFBA e devem ser entregues entre os dias 05 a 07/12/2011 para cadastro dos candidatos
aprovados e selecionados.

Salvador – Bahia, 30 de setembro de 2011

Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Alimentos, Nutrição e Saúde

