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DELIBERAÇÃO/CCP/01/13, de 30 de agosto de 2013. 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no uso de suas 

atribuições regulares baixa a seguinte 

DELIBERAÇÃO 

Artigo 1º -  O Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde 
Pública será realizado em duas fases, descritas em Edital publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e divulgado através da página institucional da Pós-Graduação 
na internet. 
 
Artigo 2º - A primeira fase tem caráter eliminatório e será constituída por duas provas 
escritas de proficiência, uma em língua portuguesa e outra em língua inglesa. 

 

§ 1º - A prova de inglês consiste em testes de múltipla escolha, destinados a avaliar a 
compreensão de texto (50 % da nota), e em tradução de texto em Inglês (50 % da 
nota). 

§ 2º - A prova de português consiste em testes de múltipla escolha (50 % da nota) e 
em redação (50 % da nota), destinados à compreensão e à produção de textos.  

§ 3º - Durante a realização das provas, não será permitido o uso de dicionário, nem de 
qualquer outra forma de consulta. 

§ 4º - O critério de aprovação neste exame eliminatório, tanto para Mestrado quanto 
para o Doutorado, é o aproveitamento de pelo menos 60% em ambas as provas. 

§ 5º - O candidato aprovado nesta etapa estará habilitado para a segunda fase do 
processo de seleção. 

§ 6º - Candidatos que obtiveram aproveitamento de 60 % ou superior, em ambas as 
provas da primeira fase dos processos seletivos em anos anteriores, podem a juízo da 
CCP, serem dispensados destes exames e inscrever-se diretamente para a segunda 
fase. 
§ 7º -Podem solicitar dispensa da prova de inglês os candidatos que apresentarem no 
ato da inscrição no processo seletivo, comprovante de proficiência em língua 
estrangeira, conforme segue: 

I.  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;  

II. IELTS (Internacional English Language Testing System) com pontuação 
mínima de 5,0 pontos; 



III.  Cambridge – nível intermediário avançado. 
 

Artigo 3º - A segunda fase será constituída pela seleção dos candidatos junto às 
Linhas de Pesquisa do Programa. 
§ 1º - O candidato habilitado na primeira fase deve apresentar à Secretaria de Pós-
Graduação da FSP/USP, os seguintes documentos: 
I - Histórico escolar da graduação para candidatos ao Mestrado e histórico escolar do 
Mestrado para os candidatos ao Doutorado. 
II - Cópia do Currículo Lattes (www.cnpq.br/lattes). 
III - Carta de intenção explicitando as razões que o levam a fazer a Pós-Graduação. 
IV - Pré-Projeto para os candidatos ao Mestrado ou projeto para os candidatos ao 
Doutorado compatíveis com uma das linhas de pesquisa do Programa, que possibilite 
avaliar sua capacidade de formular uma proposta de trabalho coerente. Os Modelos 
de pré-projeto e/ou projeto serão divulgados no site da Pós-Graduação da FSP/USP. 
V - Comprovante de submissão ou de publicação de artigo científico, ou outro tipo de 
publicação, preferencialmente derivado de sua dissertação de Mestrado, para 
candidatos ao Doutorado.  

 
§ 2º - Nesta fase, o candidato poderá ser convocado para entrevistas individuais. 
 
Artigo 4º - Os resultados serão divulgados por site e no quadro de avisos da Pós-
Graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Os resultados tanto da primeira 
como da segunda fase não serão fornecidos por telefone. 
 
Artigo 5º - O valor da taxa de inscrição, local das provas e cronograma de seleção 
serão definidos em edital publicado no DOE e divulgados no site da Faculdade de 
Saúde Pública da USP 
 
Parágrafo único – Aos candidatos será assegurada a possibilidade de solicitação do 
beneficio de redução de taxa,  em conformidade com a Lei Estadual 12.782, de 20 de 
dezembro de 2007. 
 
Artigo 6º - Tendo concluído o Mestrado no Programa o estudante poderá solicitar sua 
inscrição no Doutorado a qualquer tempo, desde que apresente comprovante de 
submissão para publicação de artigo em revista arbitrada, relativo a pesquisa 
Mestrado; concordância de um orientador do Programa e aprovação da inscrição pela 
CCP.  
 
Artigo 7º - O candidato ao Doutorado Direto se inscreverá como tal no processo 
seletivo. Sua matrícula será autorizada pela CCP após análise da possibilidade de o 
candidato se dedicar às atividades previstas no seu plano de estudos, ter obtido a 
anuência formal do seu orientador, e demonstrar maturidade científica para 
desenvolver um projeto de pesquisa compatível com esse nível de formação. A 
maturidade científica deverá ser caracterizada pela comprovação parcial ou total dos 
seguintes itens: 



I - experiência profissional, indicada por currículo Lattes em que se destaque sua 
participação em projetos de pesquisa e consequente autoria e co-autoria de artigos 
científicos publicados em revistas arbitradas, livros e capítulos de livros; e/ou, 

II - estágio de iniciação científica, indicado pela ocorrência de todas as seguintes 
condições: 

a) obtenção de Bolsa de Iniciação Científica junto a agentes financiadores 
externos à Universidade de sua graduação; 

b) desempenho escolar compatível; 

c) publicação, ou aceite, de trabalho científico em revista arbitrada, ou 
publicação de livros ou capítulos de livros, na área de conhecimento, tendo o 
candidato preferencialmente como primeiro autor. 

 

Artigo 8º - Aos estudantes estrangeiros, de países não lusófonos, além da proficiência 
em língua inglesa, será também exigida a proficiência em língua portuguesa, a ser 
demonstrada pela apresentação do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior. 

 

Artigo 9º - Este documento vigorará a partir da data de sua publicação, sendo 
afastadas as disposições em contrário. 

 

Prof.ª Dr.ª Lígia Araújo Martini 

Coordenadora 

 


