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FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública 
 

Normas que regem o Programa de Pós-Graduação Nutrição em 

Saúde Pública 

 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO COORDENADORA DO 

PROGRAMA (CCP) 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública (PPG-NSP) 

vincula-se à Comissão de Pós-Graduação (CPG) da FSP e será coordenado por 

uma Comissão de Coordenação do Programa (CCP). 

Art. 2º A CCP/PPG-NSP será composta por: 

§1º - Coordenador do Programa e seu suplente, eleitos pelos orientadores do 

PPG-NSP, para mandato de dois anos; 

§2º - Quatro representantes dos docentes orientadores e respectivos suplentes, 

eleitos pelos orientadores do PPG-NSP, para mandatos de dois anos; 

§3º - Representação discente e seu suplente dos alunos de pós–graduação do 

PPG-NSP, correspondendo a 20% do número de docentes, eleitos por seus pares, 

com mandato de um ano. Estes representantes devem ser alunos regularmente 

matriculados no PPG-NSP e não vinculados ao corpo docente da USP. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
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Art. 3º A seleção de candidatos brasileiros, ou estrangeiros naturalizados, ao 

PPG-NSP será realizada em duas fases, conforme descrito em edital divulgado 

pela CPG e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) onde constará informação 

sobre os documentos necessários para inscrição, as linhas de pesquisa do 

Programa, a relação de orientadores e os critérios de seleção. 

§ 1º - Primeira Fase: será realizada sob coordenação da CPG sendo constituída 

de duas provas de proficiência, uma de  língua portuguesa e uma de língua 

inglesa. O candidato aprovado nas duas provas desta fase estará habilitado para a 

segunda fase do processo de seleção. 

§ 2º - Segunda Fase: será realizada sob coordenação da CCP do PPG-NSP, de 

acordo com critérios a serem divulgados em Edital específico da CPG/FSP. 

I. A CCP do PPG-NSP fará a seleção de alunos regulares de Mestrado, 

Doutorado e Doutorado Direto, com base nos seguintes documentos 

apresentados pelos candidatos: 

a) Carta de intenções em que o candidato explicite o que pretende com a 

pós-graduação; 

b) Pré–projeto, compatível com uma das linhas de pesquisa do PPG-NSP, 

que possibilite avaliar sua capacidade de formular uma proposta de 

trabalho coerente.  

c) Currículo Lattes, anexando o histórico escolar da graduação para os 

candidatos ao curso de Mestrado e da pós-graduação para os candidatos 

ao curso de Doutorado.  

d) O candidato ao Doutorado deverá ter submetido à publicação ou 

publicado sua dissertação de Mestrado, na forma de artigo científico 

em mídia classificada no sistema CAPES (anexar carta da revista 

acusando o recebimento ou cópia do trabalho publicado), seguindo-se a 

seleção por orientador do PPG-NSP. 

§ 3º - A aprovação está condicionada a habilitação nas 2 fases do processo 

seletivo, bem como na concordância de orientador credenciado 
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§ 4º - Os candidatos ao Doutorado Direto se inscreverão nos processos seletivos 

e cumprirão todas as exigências de aprovação vigentes para serem selecionados 

pelo Programa. 

Parágrafo único – Poderão se matricular no Doutorado Direto candidatos que 

demonstrarem maturidade científica para desenvolver um projeto de doutorado em 

Nutrição em Saúde Pública e tenham realizado estágio de Iniciação Científica bem 

sucedido, que é entendido quando todas as três situações tenham ocorrido: 

I. Realização de estágio de iniciação científica por pelo menos um ano com 

bolsa de iniciação científica concedida por agência de fomento à pesquisa 

externa à Universidade de sua graduação; 

II. Desempenho escolar excelente em curso de graduação;  

III. Publicação, ou aceite, de trabalho científico em revista arbitrada, tendo o 

candidato preferencialmente como primeiro autor. 

Art. 4º A inscrição de alunos egressos de Mestrado do PPG-NSP e de outros 

Programas de Pós-Graduação da FSP no PPG-NSP poderá ocorrer a qualquer 

tempo, desde que atingidas todas as exigências vigentes no Programa. A 

matrícula está condicionada a apreciação e aprovação pela CCP e CPG. 

Art. 5º A CCP encaminhará a relação dos candidatos e seus respectivos 

orientadores selecionados à CPG, que divulgará oficialmente a lista de novos 

alunos. 

 

CAPÍTULO III 

DO CANDIDATO ESTRANGEIRO 

Art. 6º A inscrição do candidato estrangeiro, o qual solicitará Bolsa do Programa 

de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), deverá encaminhar à 

Diretoria da FSP os seguintes documentos, em português:  

I. Carta dirigida à Diretoria da Faculdade de Saúde Pública consultando sobre 

a possibilidade do aceite no Programa de Pós-Graduação da FSP-USP 

(Mestrado ou Doutorado) e sobre a possibilidade da emissão da respectiva 
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Carta de Aceite para concorrer ao Programa PEC-PG, definição do objeto da 

pesquisa a ser desenvolvida e perspectivas futuras após a conclusão do 

programa; 

II. Cópia do diploma de conclusão da graduação, ou se for o caso certificação 

da conclusão do Mestrado, acompanhada do respectivo Histórico Escolar;  

III. Curriculum vitae atualizado; 

IV. Cópia do Passaporte e Documento de Identificação; 

V. Plano de pesquisa relacionado à respectiva área de concentração. 

Art. 7º Para que o aluno concorra à bolsa PEC-PG, o PPG-NSP emitirá carta de 

aceite, na qual estarão indicados o Programa de Pós-Graduação, a área de 

concentração, a linha de pesquisa, o tema que será objeto de sua dissertação ou 

tese e a informação de que o bolsista e sua agência financiadora estão isentos do 

pagamento de taxas de qualquer natureza, indicando um possível orientador para 

o candidato. 

§ 1º - Concedida a Bolsa, o aluno deverá apresentar à CPG a fim de efetuar a 

matrícula, os seguintes documentos: 

I. Carta para o Presidente da CPG; 

II. Carta de apresentação, emitida em seu nome pela Missão Diplomática 

Brasileira em que se inscreveu para o PEC-PG; 

III. Cópia do passaporte e 

IV. Comprovantes de proficiência nas línguas português e inglesa, conforme 

artigo 4º. 

Art. 8º Ao candidato estrangeiro outorgado com bolsa de agências de fomento 

internacionais ou bolsas advindas de órgãos governamentais estrangeiros 

aplicam-se as exigências descritas no parágrafo 2º, do Artigo 3º. 

Art. 9º Em casos excepcionais poderão se candidatar aos Programas de Pós-

graduação da FSP/USP, estrangeiros sem vínculo com instituição de ensino ou 

pesquisa de seu país de origem ou que não tenham sido outorgados com bolsa de 
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qualquer tipo. Nesse caso, aplicam-se as exigências descritas no parágrafo 2º, do 

Artigo 3º. Esses casos serão analisados pela CRInt e avaliados pela respectiva 

CCP e pela CPG, que decidirão pela aprovação ou não da candidatura. 

Art. 10 Em todos os casos, deverá ser comprovada a proficiência na língua 

portuguesa, para candidatos de países não lusófonos, e a proficiência na língua 

inglesa para todos os candidatos, exceto os oriundos de países de língua inglesa. 

Estas certificações deverão ter sido emitidas no máximo até cinco anos anteriores 

ao momento da apresentação da documentação de matrícula à FSP-USP. A 

comprovação dar-se-á por meio de: 

I. A proficiência em língua portuguesa mediante o Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).  

II. A proficiência em língua inglesa mediante certificado de teste de inglês 

para estrangeiros, como os citados abaixo ou equivalentes:  

a) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - Internet Based Test - 

IBT (eletrônico) com pontuação mínima de 75 pontos; Paper Based Test - 

PBT (Regular - papel) com pontuação mínima total de 500 pontos;  

b) IELTS (Internacional English Language Testing System) com pontuação 

mínima de 5,0 pontos. 

Art. 11 É vedada a matrícula, como aluno estrangeiro, de cidadãos brasileiros, 

ainda que bi-nacionais. Esta norma não se aplica a casos de intercâmbio (ou 

estágio) de alunos de instituições de ensino ou pesquisa estrangeiras por períodos 

inferiores a 12 meses. 

Art. 12 Em todos os casos é obrigatória a apresentação de visto temporário que 

permita estudar no Brasil, conforme Regimento da Pós-graduação da 

Universidade de São Paulo.  

Art. 13 No caso do estrangeiro apresentar desvios acadêmicos ou má conduta 

disciplinar durante período do curso, ou do intercâmbio, ou do estágio, sendo 

bolsista ou não, serão aplicadas as medidas punitivas cabíveis e vedada a 

renovação de sua matricula ou sua participação em outros programas de 

mobilidade na FSP-USP, conforme recomendação da CCInt-USP.  
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CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS 

Art. 14 O curso de Mestrado, compreendendo o depósito da dissertação, deverá 

ser concluído em até 30 (trinta) meses. 

Art. 15 O curso de Doutorado (Doutorado Direto), sem obtenção prévia do título 

de mestre, compreendendo o depósito da tese, deverá ser concluído em até 60 

(sessenta) meses. 

Art. 16 O curso de Doutorado, para portador do título de Mestre, compreendendo 

o depósito da tese, deverá ser concluído em até 48 (quarenta e oito) meses. 

 

CAPÍTULO V 

DOS CRÉDITOS 

Art. 17 Do candidato ao título de Mestre serão exigidas, pelo menos, 96 (noventa 

e seis) unidades de crédito, assim distribuídas: 

I. No mínimo 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas; 

II. 72 (setenta e dois) créditos no preparo da dissertação. 

Art. 18 Do candidato ao título de Doutor, não portador do título de Mestre, serão 

exigidas, pelo menos, 192 (cento e noventa e duas) unidades de crédito, assim 

distribuídas: 

I. No mínimo 64 (sessenta e quatro) créditos em disciplinas; 

II. 128 (cento e vinte e oito) créditos no preparo da tese. 

Art. 19 Do candidato ao título de Doutor, portador do título de Mestre, serão 

exigidas, pelo menos, 144 (cento e quarenta e quatro) unidades de crédito, assim 

distribuídas: 

I. No mínimo 16 (dezesseis) créditos em disciplinas; 

II. 128 (cento e vinte e oito) créditos no preparo da tese. 
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Art. 20 O aluno de mestrado e doutorado direto deverá escolher com seu 

orientador um total de 12 (doze) créditos obrigatoriamente entre as disciplinas que 

compõem o Núcleo Principal do Programa. 

§1º - A CCP definirá o elenco de disciplinas que comporá o Núcleo Principal do 

Programa. 

Art. 21 Dos créditos mínimos em disciplinas, 5 (cinco) se referem à disciplina 

obrigatória definida pela CPG/FSP. 

Art. 22 Dos créditos exigidos em disciplinas, até 50% para o Doutorado e 25% 

para o Mestrado, poderão ser obtidos como créditos especiais de acordo com o 

disposto no Regimento de Pós-Graduação da USP, com as seguintes atribuições: 

I. trabalho completo publicado em revista de circulação nacional ou 

internacional que tenha corpo editorial reconhecido e sistema referencial 

adequado, com atribuição de 4 (quatro) créditos por publicação; 

II. livro de reconhecido mérito para a área do conhecimento, publicado por 

editora qualificada pela CAPES, com atribuição de 3 (três) créditos por livro 

publicado; 

III. capítulo de livro de reconhecido mérito para a área do conhecimento, 

publicado por editora qualificada pela CAPES, com atribuição de 2 (dois) 

créditos por capítulo publicado; 

IV. capítulo em manual tecnológico reconhecido por órgãos oficiais nacionais 

ou internacionais, com atribuição de 2 (dois) créditos por capítulo publicado; 

V. participação em Congresso Científico, com apresentação de trabalho, cujo 

resumo seja publicado em anais (ou similares), com atribuição de 2 (dois) 

créditos por Congresso; 

VI. depósito de patentes, com atribuição de 3 (três) créditos por patente; 

VII. participação no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), com 

atribuição de 2 (dois) créditos por participação.  
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§1º - Para fins de atribuição de créditos especiais, as atividades relacionadas nos 

incisos deste artigo deverão ser exercidas e comprovadas no período em que o 

aluno estiver regularmente matriculado no curso. 

§2º - Os créditos referentes aos incisos de I a VI só serão considerados quando o 

aluno for primeiro autor e o tema seja pertinente ao projeto de sua dissertação ou 

tese. 

§3º - Para que sejam validados os créditos referentes aos incisos deste artigo os 

alunos de Mestrado e Doutorado deverão relacionar as atividades previstas, com o 

aval de seu orientador e concordância da CCP, em seu plano de estudos 

especificando a duração do curso, o tema de dissertação ou tese e os créditos a 

serem obtidos para a sua apresentação. 

§4º - O plano descrito neste artigo deve estar de acordo com o Regulamento e 

Normas do Programa e quaisquer alterações deverão ser novamente aprovadas 

pelo orientador e pela CCP. 

 

CAPÍTULO VI 

DA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Art. 23 O candidato a curso do PPG-NSP deverá se submeter a uma prova de 

proficiência em língua estrangeira, Inglês, cuja elaboração, aplicação e correção 

da prova será atribuição e responsabilidade da CPG/FSP na Primeira Fase do 

processo seletivo. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISCIPLINAS 

Art. 24 O credenciamento de disciplinas do PPG-NSP, que podem ter até três 

professores responsáveis, portadores do título de Doutor, dar-se-á por proposta 

aprovada pela CCP e homologada pela CPG/FSP.  
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Parágrafo único - A CCP examinará a proposta de disciplina, considerando um 

parecer ad hoc que levará em conta os seguintes aspectos: 

I. coerência com a proposta do PPG-NSP e com as linhas de pesquisa 

existentes; 

II. competência dos professores responsáveis, indicada em seus respectivos 

Currículos Lattes, levando-se em conta a coerência dos currículos com o 

programa da disciplina proposta e os critérios aprovados pela CCP. 

Art. 25 A cada cinco anos, a CCP atualizará suas disciplinas para fins de 

recredenciamento, levando-se em conta os mesmos critérios descritos na 

Seção I do Capítulo III do Título III do Regimento Geral da Pós-Graduação 

da USP e a avaliação da disciplina pelo corpo discente. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CANCELAMENTO DE TURMAS DE DISCIPLINAS 

Art. 26 O cancelamento de turmas de disciplinas poderá ocorrer em até 60 

(sessenta) dias antes do início das disciplinas, mediante solicitação do ministrante, 

que deverá justificar o pedido por meio de exposição de motivos à CCP. 

Parágrafo único - A CCP examinará a solicitação e decidirá sobre o pedido em 

prazo máximo de trinta dias. O coordenador da CCP decidirá, ad referendum, 

quando necessário. 

 

CAPÍTULO IX 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

Art. 27 O objetivo do Exame de Qualificação (EQ) será avaliar o candidato 

em termos do domínio demonstrado sobre o tema do projeto e pela 

capacidade em selecionar idéias centrais e apresentá–las de maneira 

fundamentada e logicamente articulada.  
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Art. 28 A Comissão Examinadora que analisará o projeto será constituída por 3 

(três) membros e 2 (dois) suplentes, da qual o orientador é membro nato e seu 

presidente; os membros e suplentes deverão ser portadores no mínimo do título 

de doutor e ao menos um membro (e seu suplente) não ser orientador 

credenciado no PPG-NSP. 

Art. 29 Para se inscrever ao EQ o aluno deverá estar regularmente matriculado no 

PPG-NSP e depositar o projeto de pesquisa no Protocolo da FSP dentro do prazo 

máximo de 13 (treze) meses a partir da 1ª matrícula e ainda: 

I. Os alunos de Mestrado e Doutorado Direto deverão submeter-se ao EQ 

após ter concluído ao menos 10 (dez) créditos obtidos em quaisquer 

disciplinas; 

II. Os alunos de Doutorado, portadores do título de mestre, estão 

dispensados da exigência de conclusão de número mínimo de créditos em 

disciplina para realização do EQ; 

III. Os alunos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto devem apresentar, 

devidamente aprovado pelo orientador, 5 (cinco) cópias em papel do projeto 

de pesquisa relativo à dissertação ou tese. 

Parágrafo único - O não cumprimento do prazo estabelecido nesse artigo será 

considerado como desempenho acadêmico e científico insatisfatório, implicando 

no desligamento do aluno. 

Art. 30 A CCP efetuará os encaminhamentos necessários para a indicação e 

constituição dos membros e suplentes da Comissão Examinadora, baseada em 

sugestão apresentada pelo orientador.  

Parágrafo único - A Secretaria do Programa efetuará os encaminhamentos 

necessários para entrega dos exemplares, logo após a indicação da data, 

informada pelo orientador. 

Art. 31 A sessão pública do EQ deverá ser marcada no prazo de até 30 (trinta) 

dias após a entrega dos exemplares do projeto aos membros da Comissão 

Examinadora, totalizando no máximo 60 dias após a inscrição ao EQ, e obedecerá 

aos seguintes procedimentos: 
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I. exposição pública pelo aluno sobre o tema do projeto de pesquisa seguida 

da sua análise pela Comissão. A exposição sobre o tema do projeto terá 

duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30 (trinta) minutos. O 

candidato será avaliado em termos do domínio demonstrado sobre o tema, 

conteúdo e bibliografia do projeto e pela capacidade em selecionar ideias 

centrais e apresentá-las de maneira fundamentada e logicamente articulada; 

II. na análise do projeto, cada membro da Comissão Examinadora disporá de 

30 (trinta) minutos para argüir o aluno sobre os pontos básicos do projeto. O 

aluno terá igual tempo para a resposta; 

III. encerrada a argüição, a sessão pública será suspensa para que os 

membros da Comissão Examinadora, reunidos em sessão privada, decidam 

pela aprovação ou reprovação do candidato e elaborarão a ata do exame; 

IV. nos casos de reprovação, a Comissão Examinadora fará constar da ata os 

aspectos que inviabilizaram a proposta, no todo ou em parte, e que exijam 

desde alterações no projeto até a elaboração de um novo projeto; 

V. nos casos de reformulação, a Comissão Examinadora fixará prazo, que 

não poderá ser superior a 60 dias, a contar da data do exame, para entrega 

do novo projeto reformulado; 

VI. ao novo projeto aplicar-se-ão as mesmas instruções sobre análise de 

projeto e elaboração de relatório e a realização do novo exame deverá 

ocorrer no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de entrega do projeto 

reformulado; 

VII. para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter manifestação 

favorável da maioria dos examinadores; 

VIII. quando ocorrer necessidade de mudança substancial no projeto 

aprovado no EQ, durante sua fase de desenvolvimento, o orientador deverá 

comunicar à CCP, com exposição de motivos, sendo sua pertinência 

analisada e julgada preferencialmente por uma Comissão Examinadora. 
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CAPÍTULO X 

DA PASSAGEM DO MESTRADO PARA O DOUTORADO DIRETO 

Art. 32 O aluno, mediante solicitação, poderá ser transferido para o Doutorado 

após iniciado o Mestrado, desde que, na avaliação do orientador e da CCP, tenha 

se destacado de modo a justificar a mudança de nível, sendo que a solicitação 

será: 

I. feita até o prazo máximo de 120 dias antes do prazo para realização do EQ, 

a contar a partir da primeira matrícula no Programa, e somente após o aluno 

ter completado os créditos exigidos para realização do EQ;  

II. analisada com base na apreciação do desempenho do aluno e da 

qualidade do projeto por parecer ad hoc solicitado pela CCP. 

§1º - A deliberação da CCP sobre a passagem de Mestrado para Doutorado Direto 

será encaminhada para a CPG para homologação e, caso a solicitação seja 

aceita, o aluno deverá cumprir as exigências do Programa, nos prazos 

regimentais. 

§2º - Caso o Exame de Qualificação para o Mestrado já tenha sido realizado antes 

da aprovação da solicitação de passagem para o Doutorado Direto, o aluno 

deverá realizar, no prazo de 90 dias, novo EQ e perfazer o total de créditos 

exigidos para o Doutorado Direto. 

 

CAPÍTULO XI 

DO DESEMPENHO ACADÊMICO E CIENTÍFICO INSATISFATÓRIO 

Art. 33 Além do desligamento previsto no Art. 54 do Regimento Geral da Pós-

Graduação da USP, o aluno poderá ser desligado pelo desempenho acadêmico e 

científico avaliado pela exigência aqui estabelecida: 

Parágrafo único - O aluno será desligado do curso de pós-graduação por 

desempenho acadêmico e científico insatisfatório mediante aprovação pela CCP 

de parecer escrito e circunstanciado do orientador sobre as atividades 
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programadas do aluno. A deliberação de desligamento do aluno pela CCP será 

encaminhada à CPG para homologação. 

 

CAPÍTULO XII 

DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES E CO-

ORIENTADORES 

Art. 34 Do credenciamento: 

§ 1º - O credenciamento, para cada docente/pesquisador, terá validade de 5 anos, 

renovável por igual período, sucessivamente, desde que se enquadre nos critérios 

estabelecidos pelo PPG-NSP, pela CPG e pelo CoPGr. 

§ 2º - O credenciamento será efetuado para orientações de Mestrado e 

Doutorado. 

§ 3º - Para ser credenciado como orientador, o docente/pesquisador deverá 

apresentar nos três anos anteriores produção científica compatível com o 

credenciamento, conforme regras definidas pela CCP.  

§ 4º - Respeitados os limites máximos estabelecidos no Regimento de Pós-

Graduação da USP, o número máximo será de 10 (dez) alunos por orientador. 

§ 5º - O Programa poderá credenciar co-orientadores para o nível doutorado, 

desde que fique demonstrado que a orientação represente colaboração 

imprescindível para a pesquisa do aluno. Este credenciamento será específico, 

com limite de um aluno por co-orientador, e deverá ser solicitado pelo orientador 

durante o primeiro ano do doutorado e aprovado pela CCP e pela CPG. 

§ 6º - O Programa poderá credenciar orientadores:  

a) professores com vínculo funcional externo à USP; 

b) doutores externos ao quadro de docentes da FSP desde que se 

enquadrem nas categorias Jovem Pesquisador, Pós-Doutorado, Professor 

Visitante e outros, conforme definidos pela USP; 
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c) técnicos de nível superior, pertencentes ao quadro funcional da USP, 

que atendam às exigências dessa Norma. Neste caso o credenciamento 

será específico para um determinado aluno. 

Art. 35 Do Recredenciamento: 

§ 1º - Para o recredenciamento, o orientador deverá apresentar nos cinco anos 

anteriores, produção científica compatível com o recredenciamento, conforme 

regras definidas pela CCP. 

§ 2º - Para o recredenciamento, o orientador em RTC ou RDIDP deverá ter sido 

responsável ou co-responsável por pelo menos uma disciplina de pós-graduação 

efetivamente cursada por alunos do Programa em pelo menos duas vezes nos 

últimos cinco anos. 

§ 3º - Para o recredenciamento, será também considerado o desempenho do 

orientador na participação de Comissões Examinadoras, na emissão de pareceres 

acadêmicos, na formação de Mestres e Doutores levando-se em conta o número 

de formados, o tempo médio de titulação e as orientações não concluídas. 

§ 4º - Para o recredenciamento, será também considerada a efetiva inserção do 

orientador no campo da pesquisa em Alimentação e Nutrição em Saúde Pública, 

tais como a participação em projetos de pesquisa, a obtenção de financiamentos e 

de bolsas, a orientação de alunos, a participação em Reuniões Científicas e as 

publicações conjuntas do orientador com seus orientandos. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO/TESE 

Art. 36 O depósito da dissertação ou tese far-se-á de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

I. o aluno depositará na Seção de Pós-Graduação, até a data final do seu 

prazo, mediante ofício de encaminhamento, a versão definitiva da dissertação 

ou tese, devidamente aprovada pelo seu orientador, constando de 6 (seis) 

cópias da dissertação de Mestrado ou 8 (oito) da tese de Doutorado, 
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devidamente encadernadas de acordo com o estabelecido no Guia de 

Apresentação de Teses da FSP/USP, sendo que pelo menos uma dessas 

cópias deverá ser encadernada em capa dura, segundo as orientações da 

Biblioteca da FSP/USP; 

II. uma cópia em CD não regravável, em formato PDF. 

Parágrafo único - A CPG/FSP distribuirá os exemplares da dissertação ou tese 

ao orientador e demais membros titulares e suplentes da Comissão Examinadora. 

 

CAPÍTULO XIV 

DA NOMENCLATURA DO TÍTULO 

Art. 37 Conforme previsto no Art. 9º do Regimento Geral da Pós-Graduação da 

USP, o título concedido pelo PPG-NSP será Mestre ou Doutor “em Ciências, 

Programa Nutrição em Saúde Pública”. 

Art. 38 Os casos omissos serão resolvidos pela CCP e apreciados pela CPG. 

 

 


