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PROCESSO SELETIVO 2013 

 
Curso: MESTRADO EM ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE 
 
Área de Concentração  
• Segurança Alimentar e Nutricional  
 
Linhas de Pesquisas 
• Alimentação, nutrição e cultura; 
• Bases experimentais e clínicas da nutrição; 
• Epidemiologia dos distúrbios nutricionais e Políticas Públicas; 
• Vigilância de alimentos e saúde. 

 
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.      
 
• 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. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO : 15 de outubro a 16 de novembro de 2012 
 
LOCAL : ESCOLA DE NUTRIÇÃO – COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
HORÁRIO: DAS 8:30 às 12:00 hs e das 14:00 às 16:00 hs. 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NA 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 autenticada dos 

documentos comprobatórios organizados na mesma ordem de citação, encadernado em espiral; 
• Anteprojeto de Pesquisa, em 02 (duas) vias, para elaboração de Dissertação, vinculado a uma das 

Linhas de Pesquisa do Curso; 
• Comprovante original do 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 original 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. 
O candidato deverá apresentar o documento de comprovação do pagamento no dia da prova para ser 
afixado à mesma - 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.    

 
Obs.: 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. Na falta de qualquer um dos documentos exigidos 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 inscritos, selecionados ou não, serão devolvidos após a divulgação do 
resultado final da seleção até o dia 11/01/2013. Após esta data serão inutilizados. 

PERÍODO DA SELEÇÃO: 

• Período: de 06 a 21/12/2012 (podendo sofrer alteração) 
• Resultado final do Processo Seletivo: até o dia 11/01/2013 (podendo sofrer alteração) 
 
Obs.: No próximo dia 15/10/2012 divulgaremos o Edital completo com os pontos para a prova escrita 
e datas de realização das etapas da seleção. 
 
MAIORES INFORMAÇÕES : 
www.pgnut.ufba.br  
pgnut@ufba.br 
Telefone: (71) 3283 7719 


