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A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo comunica a abertura de 

inscrições para o processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde 

Pública – Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto – 2019. 

 

1. LINHAS DE PESQUISAS 

 

I. (LP1) Epidemiologia nutricional; 

II. (LP2) Intervenções e políticas públicas em alimentação e nutrição; 

III. (LP3) Alimentação, ambiente e sociedade. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde 

Pública, Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto – 2019 – serão feitas apenas pela internet.  

 

2.1. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o link do processo seletivo: 

www.fsp.usp.br/inscricao, no período de 23 de julho de 2018 a 24 de agosto de 2018, 

preencher seus dados pessoais e gerar o boleto para pagamento bancário no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). 

 

a) Efetuar o pagamento da inscrição, usando o boleto gerado no ato da inscrição em qualquer 
agência bancária, até o dia do vencimento, atentando-se para o horário bancário. Só serão 
aprovadas as inscrições com pagamento aprovado. 
 
2.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via 

postal, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou 

depósito comum em conta corrente, condicional e/ou extemporâneo, ou por qualquer outra via 

que não a especificada neste Edital.  

 

2.3. Efetuada a inscrição e respectivo depósito, não serão aceitos pedidos de devolução da 

importância depositada.  

 

2.4. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à isenção 

do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda aos 

seguintes requisitos, até o dia 03 de agosto de 2018: 

 

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino médio, curso pré- 

vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;  

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado.  

 

2.5. O candidato que preencher as condições estabelecidas nos itens “a” e “b” supra, deverá 

solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 

 

http://www.fsp.usp.br/inscricao
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2.5.1. A partir das 10 horas do dia 23 de julho de 2018 às 23h59min do dia 03 de agosto de 

2018, acessar o “link” de inscrições para o processo seletivo www.fsp.usp.br/inscricao e 

preencher corretamente os dados solicitados para isenção;  

 

2.5.2. Inserir em PDF único carta direcionada à Coordenação do Programa Nutrição em Saúde 

Pública, assinada pelo candidato, solicitando a isenção, com justificativa baseada na Lei 

Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, além dos documentos que seguem:  

 

a) cópia de certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, 

comprovando a sua condição de estudante; ou  

a1) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição de 

ensino pública ou privada ou por entidade de representação estudantil;  

b) comprovante de renda especificando perceber remuneração mensal inferior a 02 (dois) 

salários mínimos; ou  

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado. 

 

2.5.3. Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio que 

não o estabelecido no subitem 2.5.2 acima.  

 

2.5.4. A coordenação do Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública analisará os 

pedidos aos quais se refere o item anterior e até o dia 10 de agosto de 2018 divulgará em seu 

website (http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807) a lista de candidatos que tiveram seus pedidos 

deferidos. 

 

2.5.5. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar o link do processo seletivo: 

www.fsp.usp.br/inscricao e proceder à efetivação de sua inscrição. Para esses casos não será 

gerado boleto para pagamento.  

 

2.5.6. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar o link do processo seletivo: 

www.fsp.usp.br/inscricao e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto 

bancário, com valor da taxa de inscrição plena, até o dia do vencimento, atentando-se para o 

horário bancário.  

 

2.5.7. O candidato que solicitar isenção e tiver seu pedido deferido ou indeferido e não efetivar 

a inscrição, não será considerado inscrito no processo seletivo.  

 

2.5.8. Para concluir a inscrição, o candidato deverá inserir em PDF os seguintes 

documentos: 

I- Comprovante de inscrição na prova de inglês do Centro Interdepartamental de Línguas da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em conformidade com edital 

divulgado em seu website (http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-

ingl%C3%AAs); 

II- Cópia do histórico escolar da graduação para os candidatos ao mestrado ou ao doutorado 

direto, e cópia do histórico escolar do mestrado aos candidatos de doutorado;  

III - Cópia do Currículo Lattes (www.cnpq.br/lattes); 

IV - Carta de intenção explicitando as razões que o levam a fazer a pós-graduação; 

http://www.fsp.usp.br/inscricao
http://www.fsp.usp.br/inscricao
http://www.fsp.usp.br/inscricao
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs


 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

Av. Dr. Arnaldo, 715 
CEP 01246-904 - São Paulo – SP 

procselnutri@fsp.usp.br 

 

 
V - Pré-Projeto original, elaborado pelo candidato, compatível com uma das linhas de pesquisa 

do Programa, que possibilite avaliar sua capacidade de formular uma proposta de trabalho 

acadêmico. 

 

Candidatos aprovados na primeira fase dos processos seletivos realizados pela CPG 

para ingresso nos últimos 3 (três) anos poderão solicitar dispensa da primeira fase e 

inscrever-se diretamente para a segunda fase na Secretaria de Pós-Graduação. Nesse 

caso, o candidato deverá realizar inscrição conforme procedimento e prazo descritos 

acima.  

 

 

3. PROCESSO SELETIVO 

 

Este processo seletivo é composto por três fases, disposto como segue:  

 

3.1. Primeira Fase: 

 

É composta das provas de Português e de Inglês. 

 

3.1.1. Prova de Português 

 

Consistirá na interpretação e discussão de resultados de um artigo científico (em português ou 

inglês) da área de Nutrição em Saúde Pública. 

Data: 05/09/2018 (quarta-feira). 

Horário: 9h – horário de Brasília.  

Duração: 3h. 

Local do exame: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – Av. Dr. Arnaldo 

715, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01246-904 – Metrô Clínicas. 

 

Durante a realização da(s) prova(s), não será permitido ao candidato utilizar aparelhos 

eletrônicos de qualquer espécie ou qualquer aparelho que possibilite a comunicação com o 

ambiente externo à sala de realização das provas, devendo os equipamentos ser desligados e 

guardados, sob pena de desclassificação e eliminação do processo seletivo. 

 

Não será permitido o uso de qualquer material de consulta, sendo considerado eliminado do 

processo seletivo o candidato que infringir esta regra. Não serão admitidos candidatos que 

chegarem após o fechamento da sala onde será realizado o exame. Para realização do exame, 

o candidato deve apresentar documento oficial com foto.  

 

3.1.2. Prova de inglês 

 

A prova de inglês consistirá em exame de proficiência elaborado e aplicado em local informado 

pelo Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH/USP. Os candidatos deverão tomar 

ciência de edital específico, que abordará questões relacionadas à prova, divulgado na página 

do Centro de Línguas: 

http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs 

http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
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A prova de inglês será realizada em 06 de setembro de 2018 (quinta-feira), às 10h horas, na 

Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (campus da USP/Butantã, com acesso por 

ônibus do terminal Butantã da Linha 4 – Amarela do Metrô), em local a ser informado pela 

página do Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH/USP. 

Aqueles que desejarem ser dispensados da prova de inglês promovida pelo Programa, durante 

a primeira fase do processo seletivo, deverão solicitar a dispensa da prova no link do processo 

seletivo: www.fsp.usp.br/inscricao, anexando em documento PDF único carta solicitando 

dispensa da prova endereçada à Coordenação do Programa de Nutrição em Saúde Pública e 

comprovante de proficiência em língua inglesa, com nível intermediário ou avançado, 

comprovada mediante os seguintes certificados, ou equivalentes: TOEFL iBT (Test of English 

as a Foreign Language – Internet-based Test), com pontuação mínima para o mestrado de 57 

e para o doutorado 79; IELTS (International English Language Testing System), com pontuação 

mínima para o mestrado de 5,0 e para o doutorado 6,0; e CPE (Cambridge Proficiency in 

English), com nível mínimo para o mestrado de FCE para o doutorado de CAE, TEAP (Test of 

English for Academic Purposes) – com pontuação mínima para o mestrado de 80 e para o 

doutorado de 85 pontos (http://www.teseprime.org). Os candidatos podem solicitar que à CCP 

analise a possibilidade de aceitar outros certificados de proficiência diferentes dos listados 

neste edital. As solicitações de dispensa devem ser realizadas até 03 de agosto de 2018.  

 

Os certificados apresentados serão avaliados pela Comissão Coordenadora do PPGNSP 

(CCP/PPGNSP) e o resultado da avaliação (dispensa ou não da prova de inglês aplicada pelo 

Programa) será divulgado no site da Pós-Graduação da FSP http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807 

em 10 de agosto de 2018.   

 

O candidato que solicitar dispensa da prova e tiver seu pedido deferido deverá se inscrever no 

link do processo seletivo: http://fsp.usp.br/inscricao e anexar na conclusão da inscrição o e-

mail de dispensa da prova. 

 

O candidato que solicitar dispensa da prova e tiver seu pedido indeferido deverá se inscrever 

no Centro de Línguas através do link: http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-

em-ingl%C3%AAs, gerar comprovante de inscrição e se inscrever no link do processo seletivo 

da Faculdade de Saúde Publica: http://fsp.usp.br/inscricao e inserir o comprovante de 

inscrição no exame de proficiência do Centro de Línguas. 

 

O resultado da primeira fase será divulgado em 01 de outubro de 2018, no site da Pós-

Graduação http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807. Nesta data também será divulgado o número de 

vagas disponíveis para o processo seletivo.  

 

3.1.3. Avaliação das Provas  

 

Será aprovado o candidato que obtiver no mínimo nota 5,0 (cinco), numa escala de zero a dez, 

em cada uma das duas provas escritas de proficiência (inglês e português). 

No caso de dispensa da prova de inglês, será utilizada a nota da prova de português. 

 

3.1.4. Revisão de provas  

 

http://www.fsp.usp.br/inscricao
http://www.teseprime.org/
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807
http://fsp.usp.br/inscricao
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://fsp.usp.br/inscricao
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807
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O candidato poderá solicitar revisão dos resultados até 48 horas após a divulgação dos 

mesmos, em cada uma das etapas de seleção. 

 

3.2. Segunda Fase: 

 

Os candidatos habilitados na primeira fase farão a arguição de seu pré-projeto a uma banca 

examinadora.  

 

O cronograma será divulgado no dia 17 de outubro de 2018, no site 

http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807.  

 

A defesa do pré-projeto será realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP (Av. Dr. 

Arnaldo 715, Cerqueira César, São Paulo/ SP, CEP 01246-904), no período de 22 a 26 de 

outubro de 2018. 

Esta fase poderá ser realizada por webconferência (por meio de Skype) para aquele que 

residirem fora da cidade de São Paulo, sendo avaliado o domínio dos conhecimentos teórico-

metodológicos apresentados no pré-projeto de pesquisa e seu potencial para realização de 

mestrado ou doutorado em Nutrição em Saúde Pública. Não é necessário elaborar 

apresentação em Power Point ou material equivalente.  

 

3.3. Terceira Fase: 

 

Esta fase será realizada no período de 31 de outubro a 23 de novembro de 2018. 

Os candidatos considerados aptos para esta fase serão convocados pelo potencial orientador 

para arguição. Os candidatos que residirem fora da cidade de São Paulo poderão ter a 

arguição realizada por webconferência (por meio de Skype).  

Os candidatos serão convocados para arguição através de e-mail. 

 

Os candidatos aprovados nesta fase estão aptos para ingressar no Programa de Pós 

Graduação Nutrição em Saúde Pública. 

 

 

4. Resultado final 

 

A lista dos selecionados será publicada em 11 de dezembro de 2018, no site: 

http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807. 

 

O resultado não será fornecido por telefone. 

 

 

5. Matrícula 

 

Aprovado em todas as etapas do processo seletivo, o candidato deverá  novamente entrar no 

link do  processo seletivo: www.fsp.usp.br/inscricao e preencher o formulário de matrícula. 

Os candidatos selecionados deverão apresentar, em período a ser divulgado oportunamente, 

as vias originais (ou cópia autenticada) e entregar cópias frente e verso dos seguintes 

http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=807
http://www.fsp.usp.br/inscricao
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documentos, na Secretaria de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública, na Av. Dr. Arnaldo, 

715 – térreo, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01246-904: 

 

I - Ficha de Matrícula devidamente preenchida; 

II - RG ou RNE;*. 

III - CPF; 

IV - Título de eleitor (somente para brasileiros natos ou naturalizados);  

V - Certidão de casamento ou nascimento; 

VI - Prova de quitação com o serviço militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados 

do sexo masculino); 

VII – Histórico Escolar e Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão do Curso 

(registrado ou certificado com a data de conclusão e colação de grau obtido em curso 

oficialmente reconhecido pela USP/MEC) e de Colação de Grau (para selecionados ao 

Mestrado ou Doutorado Direto); 

VIII - Foto: 1 (uma), no formato 3x4, recente, com fundo branco; 

IX – Histórico Escolar e Diploma de mestre ou Certificado de Conclusão do Curso com 

comprovante de credenciamento do curso de Mestrado junto à CAPES ou de instituição 

estrangeira cujo diploma tenha equivalência ou reconhecimento pela USP (para selecionados 

ao Doutorado). 

*Não serão aceitos documentos de órgãos de classe. 

 

 

6. Cronograma do Processo Seletivo 
 

Etapas Datas 

Inscrição na primeira fase 23/07/2018 a 24/08/2018 

Solicitação de isenção e de dispensa da prova de 

Inglês 
Até 03/08/2018 

Resultado do pedido de dispensa da prova de inglês 10/08/2018 

Resultado do pedido de isenção da taxa de 

inscrição 
10/08/2018 

Prova de português 05/09/2018 

Prova de inglês 06/09/2018 

Divulgação do resultado da primeira fase 01/10/2018 

Segunda fase: Divulgação do cronograma de defesa 17/10/2018 

Segunda fase: Defesa do pré-projeto  22/10/2018 a 26/10/2018 

Terceira fase: Arguição com orientadores 31/10/2018 a 23/11/2018 

Divulgação do resultado final 11/12/2018 

Matrícula dos candidatos selecionados Será divulgado futuramente 

 


