
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 EM ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE  

 

 O Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), torna pública a abertura de inscrições para o processo 

seletivo dos candidatos ao Curso de Mestrado Alimentos, Nutrição e Saúde – Modalidade 

Acadêmica, para a turma de 2019, no período de 22 de outubro de 2018 a 25 de janeiro 

de 2019.  

 O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de 

Ensino do Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) campus Baixada Santista. 

1. Objetivo: 

Formar profissionais capazes de atuar de forma interdisciplinar na área de 

alimentos, alimentação e nutrição, tendo como foco principal, a saúde dos indivíduos ou 

grupos populacionais, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias e políticas de 

nutrição e saúde pública. 

2. A quem se destina: 

Profissionais graduados (nível superior) em Nutrição e demais profissionais das 

áreas da saúde, humanas, biológicas e exatas, com interesse em temas relacionados a 

alimentos, nutrição e saúde. 

3. Estrutura curricular: 

Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde é um curso de pós-graduação stricto 

sensu, com duração mínima de 12 e máxima de 24 meses, oferecido gratuitamente. O 

curso contempla atividades teóricas, práticas e didáticas de forma interdisciplinar, que 

subsidiam o estudante para elaboração de uma dissertação. 

Entre outras atividades (conforme artigo 98o e 99o do Regulamento de Pós-

Graduação da PROPGPq) o aluno deverá integralizar 25 créditos na forma de disciplinas, 

sendo cada um, correspondente a 15 horas.  



4. Número e reserve de vagas: 

Serão oferecidas 18 vagas.  

Sendo que 10% das vagas serão reservadas a candidatas/os autodeclaradas/os 

negras/os ou indígenas que atingirem a nota mínima em todas as fases do processo 

seletivo. Serão consideradas/os negras/os e indígenas candidatas/os autodeclaradas/os 

e socialmente reconhecidas/os;  

Caso não haja candidatas/os na condição de reserva, as vagas serão preenchidas 

pelas/os demais candidatas/os aprovadas/os no processo seletivo, respeitando- se a 

ordem de classificação.  

O Programa se reserva ao direito de não preencher o total de vagas oferecidas;  

 

5. Inscrições: 

Deverão ser efetuadas por meio de formulário eletrônico obtido no site do 

Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde 

(http://www.unifesp.br/campus/san7/inicio), no período de 22 de outubro de 2018 a 

25 de janeiro de 2019. As inscrições devem ser efetuadas até às 16h:59 minutos 

(dezesseis horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da data limite. 

Os documentos elencados abaixo são necessários para a efetivação da inscrição e 

devem ser anexados ao formulário eletrônico de forma digitalizada, nos formatos pdf 

(todos os documentos, exceto a foto 3x4 que pode ser anexada no formato JPEG/JPG, 

XPM, GIF ou PNG). 

- RG (frente e verso); 

- CPF (frente e verso) 

- Diploma da graduação (frente e carimbo de reconhecimento do MEC); 

- Histórico da graduação; 

- Foto 3x4 

- Curriculum Lattes  

- Pré-projeto de pequisa 

- Carta de recomendação 

- Carta de aceite de orientação 

- Formulário de Autodeclaração voluntária e opcional (ANEXO III) para 

candidatos que desejem pleitear a reserva de 10% de vagas para candidatos 

auto-declarados negros e/ou indígena.  



Caso o candidato não tenha em mãos o diploma de graduação, será necessário o 

envio de uma declaração da universidade da sua graduação informando a previsão de 

conclusão do curso ou a identificação do protocolo de solicitação do diploma. 

A carta de recomendação consiste na indicação por escrito de um professor ou 

orientador ou chefe, ou ainda, outro profissional que tenha acompanhado o candidato 

em atividades de iniciação científica, monitoria, estágio, especialização, aprimoramento 

ou outra atividade profissional, descrevendo o desempenho do referido candidato. O 

check-list com as informações que a carta deve conter, é obtido no anexo I deste edital.  

A carta de aceite consiste da declaração do provável orientador, comprometendo-

se a orientar o candidato em caso de aprovação no processo seletivo. O modelo da carta 

é obtido no anexo II deste edital. 

O pré-projeto de pesquisa consiste de uma proposta a ser apresentada pelo 

candidato, considerando-se a linha de pesquisa que o candidato pretende seguir. Deve 

conter obrigatoriamente: título, caracterização do problema, objetivos, material e 

métodos, resultados esperados e referências. Deverá ser apresentado na forma de texto 

com no máximo 5 laudas, com fonte Arial tamanho 12, espaço 1,5 e margens de 2,5 cm. 

Em caso de aprovação do aluno no processo seletivo, o projeto de pesquisa será 

desenvolvido em conjunto com o orientador, não sendo baseado necessariamente, no 

pré-projeto apresentado para a inscrição no processo seletivo.  

Não está previsto outra forma de inscrição que não seja a via formulário 

eletrônico. 

 

6. Seleção e Cronograma de Etapas 

O processo seletivo será realizado entre os dias 04 a 15 de fevereiro de 2019, e 

contará com três etapas de caráter classificatório, descritas a seguir: 

1) Prova de Conhecimentos Específicos (peso 4) 

Será realizada no dia 04 de fevereiro de 2019, nas dependências da Unidade 

Central da UNIFESP situada a Rua Silva Jardim, 136, Santos – SP, com início às 14h e 

término às 17h. 

A prova versará sobre temas de destaque no cenário da Nutrição nacional e 

internacional. As questões objetivas e subjetivas terão como base o referencial teórico 

indicado (anexo IV), sendo a média final computada da seguinte forma: 

1.1) Questões da linha de pesquisa de escolha do candidato (peso 4) 



1.2) Demais questões (peso 4) 

1.3) Questão dissertativa (peso 2) 

 

2) Análise de Curriculum (peso 2) 

O curriculum Lattes dos candidatos será avaliado com ênfase em atividades 

acadêmicas, profissionais e científicas. Esta etapa será realizada pelos docentes 

orientadores do programa no mesmo período da terceira etapa da seleção. 

 

3) Entrevista (peso 4) 

Será realizada entre os dias 11 a 15 de fevereiro de 2019, e conduzida pelos 

docentes orientadores do programa (no mínimo 3), tendo como eixo norteador o pré-

projeto de pesquisa apresentado pelo candidato no ato da inscrição, além dos seus 

objetivos acadêmicos com vistas ao ingresso no Programa de Pós-Graduação. 

O candidato que não comparecer em qualquer uma das etapas do processo 

seletivo estará automaticamente desclassificado do mesmo. 

 

7. Resultados: 

O cronograma das entrevistas será divulgado no dia 08 de fevereiro de 2019 no 

endereço eletrônico eletrônico (http://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-

alunos). 

  O resultado final com a classificação serão divulgados no dia 18 de fevereiro de 

2019 no site do programa de pós-graduação no endereço eletrônico 

(http://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos). 

 

8. Recursos 

Eventuais recursos deverão ser protocolados por via eletrônica através do e-mail: 

cppgbs.recursos@unifesp.br em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após o horário de 

publicação do resultado final da seleção. Não serão aceitos outras formas de 

apresentação de recursos.  

 

9. Matrículas: 

Os candidatos deverão atender as disposições da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

e Pesquisa da UNIFESP.  



É importante destacar que a matrícula será realizada somente com a 

apresentação de cópia do diploma de graduação do candidato, ou declaração da 

universidade que o referido aluno já colou grau. 

 

9. Disposições Gerais: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação do Programa. 

 

Santos, 22 de outubro de 2018. 

 

 

Profa. Dra. Veridiana Vera de Rosso 

Coordenadora do Programa Alimentos, Nutrição e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Check-list de itens que devem estar apresentados na carta de recomendação para 
os candidatos ao Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Alimentos, 

Nutrição e Saúde. 
 
 

 Em que condições trabalhou com o candidato (como professor, orientador, chefe, 
colega) e o período em que isto ocorreu? 

 O que você considera serem potencialidades e talentos do candidato? 
 Você considera que o candidato tem condições/potencial para realizar o 

mestrado na área de Alimentos, Nutrição e Saúde? Por quais motivos?  
 

 Avaliação 
 

 Ótimo Bom Regular Ruim Sem 
condições 

para 
avaliar 

Conhecimento científico      

Iniciativa e criatividade      

Capacidade de trabalhar em 

equipe 

     

Capacidade de expressão oral      

Capacidade de expressão escrita      

 
Favor informar  
 
Nome do recomendante:  

Instituição ou Empresa:  

Cargo:  

E-mail:  

Grau acadêmico mais alto:  

Instituição em que obteve o grau:  

Ano de obtenção do grau:  

Área de sua especialidade:  

Fone:  

Endereço: 

 

 



Anexo II 

 

 

Santos, ____ de ___________de 2016. 
 

 

 

Á Coordenação do Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e Saúde 

Assunto: Aceite de Orientação 

 

 
 Venho através desta, afirmar a Vossa Senhoria que aceito orientar o (a) candidato 

(a) ___________________________________________________________________, caso o mesmo seja 

aprovado no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, em nível de 

mestrado.  

   

Coloco-me a disposição para esclarecimentos adicionais. 

    

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

___________________________________________ 

Prof. (a) Dr. (a) Orientador  

Docente do Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e Saúde 

Campus Baixada Santista - UNIFESP 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

Formulário de Autodeclaração voluntária e opcional 

Eu, _____________________________________________________________________________, RG 

_____________________________________, CPF ___________________________________, ciente e de acordo 

com as regras estabelecidas consoante as normas do edital 01/2019 do Processo 

Seletivo para o Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, declaro-me:  

 (  ) negro socialmente reconhecido  

 (  ) indígena socialmente reconhecido  

Nestes Termos, solicito deferimento,  

Santos, _______ de _________________ de 2019.  

______________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

Referencial Teórico para Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 
Alimentos, Nutrição e Saúde 

 

1- ENGLER-STRINGER, R. Food, Cooking Skills, and Health: A Literature Review. 

Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 71(3), 141-145, 2010. 

2- SILVEIRA, B. M., GONZALEZ-CHICA, D. A.,  PROENÇA, R. P. C. Reporting of trans-fat on 

labels of Brazilian food products. Public Health Nutrition: 16(12), 2146–2153, 2013. 

3 – NILSON, E. A. F. N., JAIME, P. C., RESENDE, D. O. Iniciativas desenvolvidas no Brasil 

para a redução do teor de sódio em alimentos processados. Revista Panamericana de  

Salud Publica 32(4), 287-292, 2012. 

4- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. 

2011. 

5- MONTEIRO, C. A.; CANNON, G. The impact of transnational “big food” companies on 

the South: a view from Brazil. PLoS medicine, 9(7), p. e1001252, 2012.  

6- PORTILHO, F., CASTANEDA, M., CASTRO, I.R. R. de.  A alimentação no contexto 

contemporâneo: consumo, ação política e sustentabilidade. Ciência saúde coletiva, 16(1), 

99-106, 2011. 

7- SCHMIDT, M. I.; Duncan, B.B. Azevedo e Silva, G.; Menezes, A.M.; et al. Chronic non-

communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet, 377(9781), 

1949–1961, 2011. 

8- COSTA R. P., SILVA, C. C. Doenças Cardiovasculares. In: Cuppari L. Nutrição Clínica no 

Adulto. 2ªed. Barueri: Manole, 2005.  

9- LOUIE S. M., ROBERTS, L. S., NOMURA, D. K. Mechanisms linking obesity and cancer. 

Biochimica Biophysica Acta, 1831(10), 1499-1508, 2013. 

10- OLIVEIRA, C. A. M., MOURA, R. F. DIABETES. In: Nutrição e Exercício na Prevenção de 

Doenças. 2ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Ltda, 2012. 


