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DELIBERAÇÃO/PPGNSP/02/13, 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 aluno do PPGNSP deverá apresentar, até o final do 

expediente do último dia do prazo estabelecido pelo item VIII do 

Regulamento do Programa, o projeto de pesquisa que será submetido à 

análise de comissão examinadora em sessão pública de Exame de 

Qualificação (EQ).  

§ 1º – Serão entregues no Setor de Protocolo da Faculdade de Saúde 

Pública 3 (três) exemplares impressos do projeto de pesquisa, 

encadernados em espiral, acompanhados por documento de 

encaminhamento padronizado a ser protocolado com data e horário da 

entrega para os fins da inscrição no EQ.  

§ 2º – O documento de encaminhamento a que se refere o parágrafo 

anterior será disponibilizado na página da Pós-Graduação na internet e 

deverá ser preenchido e assinado pelo aluno e seu orientador.  

§ 3º – No mesmo dia, o aluno deverá enviar ao endereço 

<ppg.nutrifsp@usp.br> a versão eletrônica, em formato PDF, do referido 

projeto de pesquisa.  

§ 4º - O exame deverá ser realizado no máximo 60 dias após a inscrição. 

Artigo 2º – A comissão examinadora do EQ deverá ser aprovada pela CCP 

e constituída por 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes, conforme a 

seguinte composição:  



I – o orientador do aluno presidirá a banca, sendo seu primeiro membro 

titular;  

II – pelo menos um dos membros titular e um suplente devem ser externos 

ao Programa;  

§ 1º – Os membros da comissão examinadora deverão ter titulação mínima 

de doutor. Em casos excepcionais, poderá compor a banca integrante não 

portador do referido título, detentor de reconhecida competência técnico-

científica, desde que aprovado nos termos do artigo 79, parágrafo único, do 

Regimento de Pós-Graduação da USP.  

§ 2º – Poderá ser utilizado o recurso de videoconferência para a realização 

do EQ.  

Artigo 3º – O EQ será realizado nas dependências da USP em sessão 

pública, sendo observados os seguintes aspectos:  

I – exposição pelo aluno sobre o projeto de pesquisa seguida de sua análise 

pela banca. A exposição do aluno terá duração de 20 (vinte) a 30 (trinta) 

minutos, sendo este avaliado pelo domínio demonstrado sobre o tema, 

conteúdo e bibliografia do projeto e pela capacidade em apresentá-lo de 

maneira fundamentada e logicamente articulada;  

II – na análise do projeto de pesquisa, cada membro da comissão 

examinadora disporá de 30 (trinta) minutos para arguir o aluno sobre os 

pontos básicos do projeto. O aluno terá igual tempo para a resposta;  

III – encerrada a arguição, a sessão pública será suspensa para que os 

membros da comissão examinadora, reunidos em sessão privada, decidam 

pela aprovação ou reprovação do candidato e elaborem a ata do EQ;  

IV – o aluno que for reprovado no EQ poderá se inscrever para repeti-lo 

apenas uma vez.  

V – 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 apresentado até a elaboração de um 

novo projeto;  



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

projeto e elaboração de ata.  

VII – Nos casos de reprovação, a comissão examinadora fixará prazo, que 

não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do EQ, para 

entrega do novo projeto reformulado;  

VIII – Persistindo a reprovação, o aluno será desligado do Programa e 

receberá certificado das disciplinas cursadas.  

Artigo 4º - Este documento vigorará a partir de sua publicação, sendo 

afastadas as disposições em contrário. 
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Coordenadora 


