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Processo de Seleção em Fluxo Contínuo para os cursos de Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

Edital Permanente 

 

O ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da 

Unifesp/EPM se dá em fluxo contínuo. Para candidatar-se, o interessado deve inscrever-se no 

presente processo de seleção, seguindo os procedimentos abaixo explicitados. As inscrições podem 

ser feitas em qualquer época e serão processadas em fluxo contínuo.  

 

1. Inscrição no processo seletivo 

A inscrição se dará pela apresentação dos seguintes documentos: 

a - Formulário de inscrição (Anexo 1) preenchido e assinado;  

b - Formulário de Aceite de Orientação (Anexo 2), assinado por um orientador pertencente ao quadro 

do Programa; 

c – Carta de avaliação do candidato pelo orientador pretendido  

d - Projeto de pesquisa onde conste assinatura do orientador pretendido, declarando sua aprovação; 

e – Protocolo de submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp ou comprovante 

de aprovação, se for o caso;  

f - Curriculum Lattes atualizado do candidato  

g - Histórico escolar da graduação e do Mestrado quando couber  

h - Diploma de Graduação (frente e verso) expedido por universidade reconhecida pelo Ministério da 

Educação. Para candidatos com graduação no exterior, o diploma ou documento equivalente deverá 

ser expedido por universidade reconhecida no país de origem. O candidato que ainda não possuir o 

Diploma de Graduação deverá apresentar declaração com a data provável de conclusão do curso, 

expedida pela instituição de origem;  

i - Para a inscrição para seleção ao nível de doutorado, além do documento do ítem g, apresentar 

diploma de Mestrado ou documento equivalente, expedido por universidade reconhecida pelo 

Ministério da Educação. No caso de candidato com título de Mestre obtido no exterior, o diploma ou 

documento equivalente deverá ser expedido por universidade reconhecida no país de origem. O 

candidato que ainda não possuir o título de mestre deverá apresentar declaração com a data provável 

de conclusão do curso, expedida pela instituição de origem;  



Os candidatos à realização de doutorado direto deverão apresentar carta específica do orientador 

pretendido explicitando os motivos e justificando a opção por esta modalidade. 

 

j) Documentos de identidade: RG (ou CNH ou documento equivalente válido em território nacional) 

e CPF, para brasileiros; RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita para inscrição 

cópia do passaporte);  

k) Uma foto 3x4 recente; 

l) Formulário de autodeclaração voluntária e opcional (Anexo 3) para candidatos que desejem pleitear 

a reserva de 10% de vagas para negros e indígenas;  

 

Os documentos acima deverão ser enviados para a secretaria do Programa em formato pdf, 

constituindo um arquivo único organizado na ordem dos itens acima, pelo e-mail 

“pgnut.unifesp@gmail.com”, com o assunto “Inscrição PGNUT – Nome Candidato. 

 

A ausência de qualquer um dos documentos cabíveis ou do atendimento a suas exigências acarretará 

indeferimento da inscrição. Em caso de aprovação do candidato, os originais deverão ser entregues 

no ato da matrícula. 

Candidatos portadores de necessidades especiais deverão indicar no ato da matrícula e anexar 

documento que comprove a necessidade.  

 

3. Critérios de Seleção 

Mensalmente, será formada comissão integrada por docentes do Programa para avaliar as 

candidaturas apresentadas. Os seguintes itens serão avaliados: 

- Análise do Currículo Lattes do candidato 

- Análise do Histórico Escolar da Graduação e do Mestrado, quando couber 

- Análise da Carta de Recomendação do orientador 

- Análise do Projeto de Pesquisa 

 

4. Das bolsas de Mestrado e Doutorado 

O interesse por bolsa deverá ser informado pelo candidato no formulário de inscrição. Na existência 

de bolsas disponíveis, elas serão alocadas em fluxo contínuo, concomitantemente a cada processo de 

seleção, respeitando a classificação dos candidatos.  

 

5. Vagas  

1.1 Serão oferecidas 25 vagas anuais, preenchidas em fluxo contínuo.  



1.2 Três vagas serão reservadas a candidatos autodeclarados negros ou indígenas, desde que 

aprovados no processo de seleção. 

1.3 Fica assegurado ao Programa o direito de não preencher o total de vagas oferecidas, caso não haja 

candidatos habilitados. 

1.4 O Programa poderá ampliar o número de vagas, conforme a necessidade. 

 



Anexo 1 

 

Formulário de Inscrição 

 

 

Nome 

Naturalidade:         Cidade: 

Data de Nascimento: 

Sexo: 

Documento de Identidade (Tipo/Número): 

Endereço: 

Telefone:       E-mail: 

 

Curso de Graduação:   Instituição:    Ano: 

Curso de Mestrado:    Instituição:    Ano: 

 

Nível Pretendido: 

Orientador Pretendido: 

Título do Projeto 

Comitê de Ética em Pesquisa:  

 

 

 

Assinatura 

 

 

  



 

Anexo 2 

 

 

São Paulo, ____ de ___________de ____. 

 

 

 

Á Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

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 em Nutrição da Universidade 

Federal de São Paulo – Campus Vila Clementino, em nível de ________________.  

   

Coloco-me a disposição para esclarecimentos adicionais. 

    

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. (a) Dr. (a) Orientador  

Docente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

UNIFESP/EPM 

 

  



Anexo 3 

Ítens e pontuação do Currículo Lattes 

 

                          Ítem                                                     Pontuação 

I. Iniciação científica e monitoria 

  

1,0 por ano 

II. Apresentação de trabalhos em congressos  Nacionais 1,0 cada 

Internacionais 2,0 cada 

III. Publicações 

a. Em periódicos indexados* 

 

 

b. Capítulos de livros* 

 

Extrato B do Qualis 1,0 cada 

Extrato A do Qualis 2,0 cada  

 

Nacionais        1,0 cada 

Internacionais 2,0 cada 

 

* Os artigos em periódico e os capítulos de livros dos quais o candidato seja o primeiro autor 

receberão o dobro da pontuação do ítem em que se enquadrem. 

  



Anexo 4 

Formulário de Autodeclaração Opcional Voluntária 

Eu, 

_____________________________________________________________________________, 

RG____________________________, CPF_______________________________, ciente e de 

acordo com as regras do Processo de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Nutrição da 

Universidade Federal de São Paulo, declaro-me:  

 (  ) negro socialmente reconhecido  

 (  ) indígena socialmente reconhecido  

Nestes Termos, solicito deferimento,  

São Paulo, _______ de _________________ de ____.  

 

Assinatura  

 

 


