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PROCESSO SELETIVO 2011 

 
CURSO: MESTRADO EM ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE 
 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI ONAL 
 
LINHAS DE PESQUISA:  
• 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. 

 
PÚBLICO ALVO : GRADUADOS EM NUTRIÇÃO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DE ÁREAS AFINS. 
 
NÚMERO DE VAGAS : 20 para brasileiros e 02 para estrangeiro 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO : 15 de setembro a 10 de novembro de 2010 
 
LOCAL : ESCOLA DE NUTRIÇÃO – COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
HORÁRIO: DAS 8:30 às 12:00 hs e das 14:00 às 16:30 hs. 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 
• Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado; 
• 02 (duas) fotografias 3X4 (atualizada colorida);  
• 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, 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$ 60,00 (sessenta 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 Pós-
Graduação da Área da Saúde da UFBA ou a aferição de no mínimo 450 pontos no Toffel.     

 
Observação: A inscrição só será efetuada quando da apresentação de todos os documentos 
exigidos. 
 
 
PERIODO DA SELEÇÃO :   22 a 26/11/2010. 
• Resultado final do Processo Seletivo: 04/12/2010. 
 
ETAPAS DE SELEÇÃO: 
• Prova Escrita 
Data: 22/11/2010, no horário das 08:00 às 13:00 horas 
 
A prova escrita 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 – Alcances e limites da Política Nacional de Alimentação e Nutrição na dimensão do alimento 
seguro. 
2 – Alcances e limites da Política Nacional de Alimentação e Nutrição na transição 
epidemiológica e nutricional. 
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: 23/11/2010, no horário das 09:00 às 13:00 horas 
 
• Divulgação da lista de aprovados na prova escrita  
Data: 23/11/2010, às 17:00 horas, na página do Programa na internet (www.pgnut.ufba.br) e no quadro 
informativo da Escola de Nutrição. 
 
• Entrevistas 
Cada candidato será entrevistado individualmente pela Comissão de Seleção do Mestrado, em horário 
divulgado no dia 23/11/2010 às 17:00 horas, na página do Programa na internet (www.pgnut.ufba.br) e 
no quadro informativo da Escola de Nutrição. 
 
Data: 24/11/2010, das 08:00 às 18:00 horas. Cada candidato deverá comparecer com antecedência de 
30 minutos do horário divulgado para sua entrevista. Não haverá tolerância para atraso. 
 

2.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

• Prova escrita (eliminatória); 
• Prova de Proficiência em língua estrangeira (eliminatória); 
• 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 escrita, currículo, anteprojeto, entrevista e aprovação 
na proficiência de língua estrangeira (Inglês). 
 
• Divulgação do Resultado 
Data: 04/12/2010, na página do Programa na internet (www.pgnut.ufba.br) e 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. 

 
Observação Geral: 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 UFBA. Será realizada na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde. 
 
 
MAIORES INFORMAÇÕES : 
E-MAIL: pgnut@ufba.br 
WEB: www.pgnut.ufba.br  
Telefone: (71) 3283 7719 


