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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 
COMUNICADO 
 
Abertura de inscrições para 2017 no Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em NUTRIÇÃO HUMANA APLICADA (PRONUT/USP) 
para os cursos de Mestrado, Doutorado Direto e Doutorado com título de 
Mestre.  
1. INSCRIÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO  
1.1 Período: As inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da Universidade de São 
Paulo para 2017 estarão abertas a partir da publicação deste edital até o 
dia 20 de outubro de 2017 para os cursos de Mestrado, de Doutorado 
com título de Mestre e de Doutorado Direto.  
1.2 Local: Secretaria de Pós-Graduação – Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, 580, 
bloco 13 A, Cidade Universitária, São Paulo, SP. Serão aceitas apenas as 
inscrições recebidas na Secretaria de Pós-Graduação das 14:00 às 16:30 
horas, devidamente acompanhadas de todos os documentos necessários.  
1.3 Inscrições por procuração: Candidatos impossibilitados de efetuar a 
inscrição pessoalmente poderão constituir representante, bastando, para 
tanto, emitir autorização por escrito e assinada (não necessita ser lavrada 
em cartório).  
1.4 Inscrições pelo correio: Candidatos residentes fora da Grande São 
Paulo poderão encaminhar suas inscrições pelo correio (carimbo do 
correio até 20/10/2017). A ficha de inscrição poderá ser impressa a partir 
do modelo disponível na página oficial da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas na 
internethttp://www.fcf.usp.br/posgraduacao/pagina.php?menu=93&pagina
=699 . No caso de inscrição pelo correio, o interessado deverá anexar 
cheque cruzado nominal à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no valor 
de R$ 75,00, correspondente à taxa de inscrição. A documentação para 
inscrição deverá ser encaminhada à Secretaria de Pós-Graduação – 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580, bloco 13 A, Cidade Universitária, São Paulo, SP, 
CEP 05508-900. No envelope, além do endereçamento, deverá constar a 
informação “INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO AO PRONUT 
2017”.  
1.5 Documentos necessários  
1.5.1 Candidato ao Mestrado  

. a)  Requerimento de inscrição preenchida e assinada (disponível no 
sitehttp://www.fcf.usp.br/posgraduacao/pagina.php?menu=93&pagin
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a=699  e no local de inscrição);  
. b)  Cópia simples e legível da cédula de identidade válida - RG;  
. c)  Cópia simples e legível do Cadastro de Pessoa Física - CPF;  
. d)  Cópia simples e legível do Título de Eleitor;  
. e)  Cópia simples e legível do Certificado Militar;  
. f)  Fotografia padrão 3X4 recente;  
. g)  Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do certificado de 

conclusão do curso de graduação (frente e verso);  
. h)  Cópia simples do comprovante de Proficiência em Inglês e caso não 

possua deverá providenciar para entrega no ato da matrícula;  
. i)  Currículo lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br) - impresso;  
. j)  Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição (R$ 75,00);  
. k)  Pré-projeto de pesquisa em nível de mestrado, com indicação de 

potencial orientador, elaborado conforme as normas da FAPESP. O 
pré-projeto (máximo de 7 páginas, incluindo referencial bibliográfico) 
a ser apresentado deve conter Introdução, Justificativa/Hipóteses, 
Objetivos, Métodos, Cronograma, Suporte financeiro, quando se 
aplicar, e Referencial bibliográfico.  

. m) Cópia de artigos publicados quando houver. 
1.5.2 Candidato ao Doutorado Direto  

. a)  Requerimento de inscrição preenchida e assinada (disponível no 
sitehttp://www.fcf.usp.br/posgraduacao/pagina.php?menu=93&pagin
a=699  e no local de inscrição);  

. b) Cópia simples e legível da cédula de identidade válida - RG;  

. c)  Cópia simples e legível do Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

. d)  Cópia simples e legível do Título de Eleitor;  

. e)  Cópia simples e legível do Certificado Militar;  

. f)  Fotografia padrão 3X4 recente;  

. g)  Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do 
certificado de conclusão do curso de graduação (frente e verso);  

. h)  Cópia simples do comprovante de Proficiência em Inglês e caso 
não possua deverá providenciar para entrega no ato da matrícula;  

. i)  Currículo lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br) - impresso;  

. j)  Cópia do histórico escolar da graduação; 

. k)  Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição (R$ 75,00);  

. l)  Pré-projeto de pesquisa em nível de Doutorado (em 3 vias), com 
indicação de potencial orientador, elaborado conforme as normas 
da FAPESP. O pré-projeto (máximo de 7 páginas, incluindo 
referencial bibliográfico) a ser apresentado deve conter Introdução, 
Justificativa/Hipóteses, Objetivos, Métodos, Cronograma, Suporte 
financeiro, quando se aplicar, e Referencial bibliográfico. 

. m) O candidato deve apresentar também, cópia (03 vias) de artigo 
publicado ou encaminhado para publicação no qual o candidato seja 
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o primeiro autor, quando houver. 
. 1.5.3 Candidato ao Doutorado com título de Mestre  
. a)  Requerimento de inscrição preenchida e assinada (disponível no 

sitehttp://www.fcf.usp.br/posgraduacao/pagina.php?menu=93&pagin
a=699 e no local de inscrição);  

. b)   Cópia simples e legível da cédula de identidade válida - RG;  

. c)  Cópia simples e legível do Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

. d)  Cópia simples e legível do Título de Eleitor;  

. e)  Cópia simples e legível do Certificado Militar;  

. f)  Fotografia padrão 3X4 recente;  

. g)  Cópia simples e legível do diploma de Mestrado ou do certificado 
de conclusão do curso de Mestrado (frente e verso);  

. h)  Cópia simples do comprovante de Proficiência em Inglês e caso 
não possua, o mesmo deverá ser providenciado para entrega no ato 
da matrícula;  

. i)  Currículo lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br) - impresso;  

. j)  Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição (R$ 75,00);  

. k)  Projeto de pesquisa em nível de Doutorado (em 3 vias), com 
indicação de potencial orientador, elaborado conforme as normas 
da FAPESP. O pré-projeto (máximo de 7 páginas, incluindo 
referencial bibliográfico) a ser apresentado deve conter Introdução, 
Justificativa/Hipóteses, Objetivos, Métodos, Cronograma, Suporte 
financeiro, quando se aplicar, e Referencial bibliográfico.  

. l) O candidato deve apresentar também, cópia (03 vias) de artigo 
publicado ou encaminhado para publicação resultante de sua 
dissertação de Mestrado ou a cópia de outra publicação na qual o 
candidato seja o primeiro autor, quando houver. 

2 PROCESSO SELETIVO  
2.1 Para Mestrado:  
As provas serão realizadas, em dois momentos, no período de 20 a 30 de 
junho de 2017, para ingresso no segundo semestre de 2017 e de 6 a 14 
de novembro de 2017, para ingresso no primeiro semestre de 2018, nas 
dependências da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 
de São Paulo, situada na Av. Prof. Lineu Prestes 580, Cidade 
Universitária, Butantã, São Paulo, SP.  
O processo seletivo envolverá prova escrita, análise do pré-projeto, análise 
do Curriculum Lattes e entrevista.  
A prova escrita terá duração de 2 horas, e permitirá avaliar a capacidade 
de análise, de interpretação e de discussão de um artigo científico em 
inglês no contexto interdisciplinar da Nutrição Humana.  
Na entrevista serão identificadas as aspirações acadêmicas e 
profissionais do candidato. O pré-projeto de pesquisa será avaliado pela 
comissão de seleção, no que tange viabilidade técnica, importância teórica 
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e empírica.  
A nota final será calculada a partir da média ponderada das notas 
alcançadas na prova escrita (peso 2), da análise do Curriculum Lattes 
(peso 1), e da avaliação do projeto de pesquisa (peso 2). A nota mínima 
para aprovação será 7 (sete). 
2.2 Para Doutorado Direto ou Doutorado com título de Mestre:  
As provas serão realizadas em dois momentos, no período de 20 a 30 de 
junho de 2017, para ingresso no segundo semestre de 2017 e de 6 a 14 
de novembro de 2017, para ingresso no primeiro semestre de 2018, nas 
dependências da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 
de São Paulo, situada na Av. Prof. Lineu Prestes 580, Cidade 
Universitária, Butantã, São Paulo, SP.  
O processo seletivo será realizado em 2 dias e envolverá prova escrita, 
entrevista e apresentação oral do pré-projeto de doutorado à comissão de 
seleção; além da análise do currículo (lattes ou do histórico escolar da 
Graduação). 
Na prova escrita será avaliada a capacidade de análise, de interpretação e 
de discussão de um artigo científico em inglês no contexto interdisciplinar 
da Nutrição Humana.  
Na entrevista serão identificadas as aspirações acadêmicas e 
profissionais do candidato.  
No que tange ao pré-projeto, o candidato terá de 15 a 20 minutos para a 
apresentação oral do mesmo à comissão de seleção e os membros desta 
comissão terão igual tempo para arguição, inclusive sobre conhecimentos 
em Nutrição Humana Aplicada.  
Os candidatos com título de Mestre pelo Pronut serão avaliados com base 
na documentação apresentada, incluindo currículo Lattes, e por meio da 
arguição de seu projeto de pesquisa. 
A nota final será calculada a partir da média ponderada das notas 
alcançadas na prova escrita (peso 2), da análise do Curriculum Lattes 
(peso 1), e da avaliação do projeto de pesquisa (peso 2).  No caso de 
candidatos com título de Mestre pelo Pronut não haverá prova escrita. A 
nota mínima para aprovação será 7 (sete). 
3. Divulgação e Validade do resultado do processo seletivo: O 
resultado final do processo de seleção para o nível de Mestrado, 
Doutorado Direto e Doutorado com título de Mestre será divulgado por 
meio do site do programa e e-mail oficial do programa em até uma 
semana após o término do processo de seleção. Os candidatos terão até 
120 dias a contar a data de publicação do resultado de seleção para o 
ingresso neste Programa de Pós-Graduação.  
4. ORIENTADORES DO PROGRAMA COM VAGAS  
Consultar os orientadores credenciados no link: 
https://uspdigital.usp.br/janus/componente/orientadoresInicial.jsf?action=2
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&codcpg=89&codare=89131  
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA O MESTRADO E 
DOUTORADO DIRETO:  
COZZOLINO, S. Biodisponibilidade de nutrientes. São Paulo: Manole, 5a 
Edição, 2016.  
COZZOLINO, S.; COMINETTI, C. Bases Bioquímica e Fisiologicas da 
Nutrição. São Paulo: Manole, 2013. 1242p.  
GONÇALVES, C.E. S.; GUIMARÃES, B. Economia sem truques – O 
mundo a partir das escolhas de cada um. Editora Campus, 2008.  
GONÇALVES, C.E.S.; RODRIGUES, M. Sob a Lupa do Economista: Uma 
análise econômica sobre Bruxaria, futebol, Terrorismo, Bilheterias de 
Cinema e Outros temas inusitados, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
MANKIW, N.G. Introdução à Economia, 2010. 
TIRAPEGUI, J. Nutrição, fundamentos e aspectos atuais. 3a. edição. São 
Paulo: Editora Atheneu, 2013. 474 p.  
SARTI F. M.; TORRES E.A.S. Alimentos em questão, Ed. Ponto Crítico, 
2006. 
Artigos nas seguintes revistas (encontradas nas bibliotecas do 
Conjunto das Químicas, da Faculdade de Saúde Pública, da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e da 
Bireme):  
Revista de Saúde Pública; Cadernos de Saúde Pública; Revista Brasileira 
de Epidemiologia; Revista Panamericana de Saúde; Revista Nutrire; 
Revista de Segurança Alimentar e Nutrição, O Mundo da Saúde, Revista 
de Nutrição, British Journal Nutrition, Electronic Journal of Environmental, 
Agricultural and Food Chemistry, International Journal of Public Health, 
Journal of Food Safety.  
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
6.1 Da comissão de seleção: Será indicada pela CPG e constará de três 
professores doutores.  
6,2. Dos resultados: O resultado do processo de seleção será informado 
aos candidatos por e-mail e publicados na página web do programa. Além, 
disso os candidatos poderão contatar a secretaria do programa de pós-
graduação por e-mail (pronut@usp.br) ou por telefone (11-3091-3621) 
para obter informações a respeito do resultado do processo seletivo.  
6.3. Com exceção do exame de proficiência em inglês, o processo 
seletivo, incluindo a aplicação e avaliação das provas e a divulgação dos 
resultados são de responsabilidade da Comissão de Seleção, indicada 
pela CPG/PRONUT/USP.  
6.4 Proficiência em Inglês – opções de comprovação  
6.4.1 Candidatos ao Mestrado:  
I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturainglesasp.com.br) 
Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinheiros, SP  
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Pontuação/conceitos mínimos: 6. Validade (anos): 2  
 Testes de proficiência em inglês são aplicados regularmente pela 
Cultura Inglesa de São Paulo, filial Butantã, em datas previamente 
agendadas. Para os interessados, as inscrições deverão ser realizadas 
diretamente na Cultura Inglesa, no seguinte endereço: Rua 
Desembargador Armando Fairbanks, 199, Butantã, São Paulo, SP. 
Informações quanto ao exame de inglês poderão ser obtidas pelo telefone: 
(11) 3816 7300. 
II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol.org).  

- FCE - First Certificate in English  
Pontuação/conceitos mínimos: C Validade (anos): 2  

- CAE - Certificate in Advanced English  
Pontuação/conceitos mínimos: C; Validade (anos): 2  

- CPE - Certificate of Proficiency in English  
Pontuação/conceitos mínimos: C; Validade (anos): 2  
III. IELTS - International English Language Testing System 
(http://www.britishcouncil.org/br)  
Pontuação/conceitos mínimos: 6,0; Validade (anos): 2  
IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http://www.toefl.org)  

- PBT Paper-based-Test  
Pontuação/conceitos mínimos: 450 Validade (anos): 2  

- IBT Internet-based Test 
Pontuação/conceitos mínimos: 60 Validade (anos): 2  

- CBT Computer Based Test Pontuação/conceitos mínimos: 160 
Validade (anos): 2  

V. BULATS Business Language Test (http://www.toefl.org)  
Pontuação/conceitos mínimos: Nível Intermediário; Validade (anos): 2  
6.4.2. Para candidatos ao Doutorado:  
I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturainglesasp.com.br)  
Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinheiros, SP, para candidatos 
ao Doutorado  
Pontuação/conceitos mínimos: 6 Validade (anos): 2  
- Testes de proficiência em inglês são aplicados regularmente pela Cultura 
Inglesa de São Paulo, filial Butantã, em datas previamente agendadas. 
Para os interessados, as inscrições deverão ser realizadas diretamente na 
Cultura Inglesa, no seguinte endereço: Rua Desembargador Armando 
Fairbanks, 199, Butantã, São Paulo, SP. Informações quanto ao exame de 
inglês poderão ser obtidas pelo telefone: (11) 3816 7300. 
II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol.org)  

- FCE - First Certificate in English  
Pontuação/conceitos mínimos: B Validade (anos): 2  

- CAE - Certificate in Advanced English 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Pontuação/conceitos mínimos: B Validade (anos): 2  
- CPE - Certificate of Proficiency in English 

Pontuação/conceitos mínimos: B; Validade (anos): 2 
III. IELTS - International English Language Testing System 
(http://www.britishcouncil.org/br) Pontuação/conceitos mínimos: 7,0  
Validade (anos): 2;  
IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http://www.toefl.org)  

- PBT Paper-based-Test  
Pontuação/conceitos mínimos: 500 Validade (anos): 2  
- IBT Internet-based Test  
Pontuação/conceitos mínimos: 70 Validade (anos): 2  
- CBT Computer Based Test  
Pontuação/conceitos mínimos: 180 Validade (anos): 2  

V. BULATS Business Language Test (http://www.toefl.org) 
Pontuação/conceitos mínimos: Nível Intermediário Superior Validade 
(anos): 2  
6.5 O ingresso na pós-graduação não implica compromisso de concessão 
de bolsa de estudo. 
6.6 A defesa do projeto e a entrevista não serão públicas. 
6.7 Condições para a matrícula:  
a) Comprovante de proficiência em inglês;  
b) Apresentação da documentação completa; 
c) Comprovante de aprovação no processo seletivo; 
6.8 Outras Informações: 
Períodos de matrícula: preferencialmente, na primeira quinzena de 
julho/2017 e em fevereiro/2018. 
Documentação para matrícula:  
Requerimento de primeira matrícula (disponível no local da matrícula), 
assinado pelo orientador e pelo candidato;  
Cópia simples e legível do diploma devidamente registrado (Artigo 40 do 
Regimento da Pós-graduação/USP);  
Histórico escolar completo ou certificado com a data de outorga do grau 
obtido em curso de Graduação oficialmente reconhecido (Artigo 40 do 
Regimento da Pós-graduação/USP);  
Cópia simples e legível do certificado de conclusão do curso de mestrado 
reconhecido pela CAPES (para matrícula no curso de Doutorado com 
título de Mestre).  
No caso de candidatos estrangeiros deverá ser apresentada 
documentação emitida pela Polícia Federal do Brasil regularizando a 
permanência no país na condição de aluno durante o período do curso de 
pós-graduação.  
Períodos de matrícula (com pré-matrícula em disciplinas): primeira 
quinzena de fevereiro e primeira quinzena de julho.  



8 
 

Período de matrícula (sem pré-matrícula em disciplinas): durante a 
validade do processo seletivo.  
Local da matrícula: Serviço de Pós-Graduação (SPG) da FCF/USP 
(Avenida Professor Lineu Prestes, 580, bloco 13 A, Conjunto das 
Químicas, Cidade Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 05508-000). 
Horário de atendimento: das 14:00 às 16:30 horas.  
6.9 Aspectos éticos: os projetos que envolvam pessoas, animais ou 
organismos geneticamente modificados deverão ser objeto de análise e 
aprovação específica dos órgãos afeitos antes de serem iniciados. 
6.10 A taxa de inscrição recolhida não será devolvida.  
6.11 A documentação apresentada pelos candidatos reprovados poderá 
ser retirada 30 dias após a divulgação dos resultados do processo 
seletivo. Após 60 dias da divulgação dos resultados, a documentação não 
retirada será destruída.   


