
 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

 

 

 
 

Avenida Prefeito Lothário Meissner 632 - Campus Botânico 80210-
170, Jardim Botânico, Curitiba, PR - Tel: 41 3360 4010 e-mail: 

pgnutricao@ufpr.br| http://www.pgnutricao.ufpr.br 

EDITAL No 21/2019 – PROCESSO SELETIVO PARA A TURMA 2020 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – MESTRADO - PPGAN/SD/UFPR 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Alimentação e Nutrição do Departamento de Nutrição 

do Setor de Ciências da Saúde da UFPR, no uso de suas atribuições, com base na reunião do Colegiado do 

PPGAN/SD/UFPR no dia 01 de novembro de 2019 e atendendo ao Regimento Interno/PPGAN/SD/UFPR, 

dispositivos da Resolução Nº 32/17 – CEPE/UFPR, as Leis Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e Nº 9.784 

de 29 de janeiro de 1999 e a Recomendação N° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do 

Paraná, 

 
RESOLVE: 
 
Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão ao Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Alimentação e Nutrição, área de concentração Segurança Alimentar e 

Nutricional, na forma deste Edital. 

 
DA ABRANGÊNCIA 
 
Art. 1º Aplica-se este Edital ao processo de seleção para o ingresso no segundo semestre de 2020 no 

Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Alimentação e Nutrição da Universidade Federal 

do Paraná, daqui para frente denominado Programa. 

 
DAS VAGAS 
 
Art. 2º Serão ofertadas 20 (vinte) vagas no Mestrado, na área de concentração Segurança Alimentar e 

Nutricional, por linha de pesquisa e por professor(a) orientador(a) do Programa, conforme Anexo I deste 

Edital. 

§ 1º A lista com os nomes do(a)s candidato(a)s aprovad(o)as e classificad(o)as obedecerá ao limite 
máximo de vagas previstas neste Edital e à capacidade de orientação do(a) professor(a) do corpo docente, 
ressalvado o art. 17. 
§ 2º Havendo vagas remanescentes ao final do processo de seleção, o Colegiado do Programa poderá, 

segundo a conveniência, optar por autorizar novo processo seletivo a ser divulgado em Edital próprio e 

específico. 

§ 3º Atendendo o § 3º do Art. 23º da Resolução nº 32/17-CEPE, será reservada 01 (uma) vaga para 

servidores(as) da UFPR, desde que atendam às exigências legais das etapas do processo seletivo. 

 
Art. 3º Somente ingressarão no Programa os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as). 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4º No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá optar por um(a) professor(a) orientador(a) principal 
(1ª opção) e um professor(a) orientador(a) secundário (2ª opção), ambos necessariamente da mesma 
linha de pesquisa e que constem na relação de docentes habilitados nos termos do Anexo I deste Edital. 
 
Art. 5º A inscrição para o processo de seleção será realizada no período constante ao Art. 19 (Cronograma) 
deste Edital. 
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Parágrafo único A inscrição será realizada por meio do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-graduação 

(SIGA), disponível no endereço eletrônico a ser disponibilizado a partir do dia 15/01/2020. Não serão 

aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de recebimento 

estabelecido no Art. 19 deste Edital. 

 

Art. 6º A inscrição realizada na plataforma SIGA somente será efetivada com o carregamento (upload) 

dos seguintes documentos (exclusivamente em formato PDF, num único arquivo por documento 

solicitado):  

a. Requerimento de inscrição devidamente preenchido com indicação da linha de pesquisa, do (a) 
professor(a) orientador(a) principal e professor(a) orientador(a) secundário (2ª opção), conforme Anexo 
I e seguindo o Art. 4o deste Edital; 
b. Cópia do diploma do curso superior, frente e verso. Serão aceitos também certificado ou ata de 
conclusão de curso de graduação; ou declaração de estar cursando o último período do curso de 
graduação. Nestes casos, conforme o Art. 24 Parágrafo Único do Regimento Interno do PPGAN, o(a) 
candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo deverá apresentar documento comprobatório de 
conclusão de curso de graduação na data da entrega dos documentos para o processo de matrícula 
(segundo Cronograma deste Edital); 
c. Cópia do histórico escolar de graduação; 
d. Cópia do Currículo Lattes (Plataforma CNPq, disponível em http://lattes.cnpq.br), juntamente com 
documentação comprobatória, referente aos últimos 6 anos, que deverá ser paginada, digitalizada e 
submetida no sistema de inscrição na ordem do Anexo V. O Anexo V deverá também ser preenchido e 
anexado com o currículo. Se o(a) candidato(a) for estrangeiro, apresentar curriculum vitae com a referida 
documentação comprobatória, conforme o Anexo V; 
e. Fotocópia simples dos documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e do CPF e, se for 

estrangeiro (a), cópia da folha de identificação do passaporte. Serão aceitos também como documentos 

oficiais de identidade: carteiras ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de identidade 

emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei federal valham como documento de identidade; 

carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (com fotografia e data de 

validade vigente), na forma da Lei nº 9.053/97; 

f. Proposta de projeto de pesquisa que deverá ser redigido em português, sem identificação do (a) 
candidato(a), contendo no máximo 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas; 
g. Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição de R$ 120,00 (cento e vinte reais), não 
reembolsável, na Conta Única da UFPR. Para emitir o boleto bancário (formulário GRU) acessar o link: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e para obter as informações 
necessárias para o preenchimento do Formulário GRU, acessar o link: 
https://docs.google.com/document/d/1bENrNejeVNp5oOhjcoOirkAV1tx6PqGceAm0-
pX__KE/edit?usp=sharing . O boleto deverá ser pago no mesmo dia em que for gerado. 
h. Foto atual no formato quadrado (3x3, 4x4,...) com vista frontal do rosto, fundo branco e liso, sem portar 
acessórios como touca, boné, chapéu ou óculos escuros. 
 
§ 1º A conferência dos documentos e a certificação da anexação correta dos mesmos é de 

responsabilidade do(a) candidato(a). 

§ 2º No ato da inscrição, o(a) candidato(a) receberá uma confirmação eletrônica, com um número de 

protocolo gerado automaticamente. Esse protocolo será o comprovante de inscrição. 

§ 3º A homologação das inscrições terá como base a verificação e a confirmação de todos os documentos 

exigidos no artigo 6ª e 7º deste Edital. O(a) candidato(a) com documentação incompleta ou não 

mailto:pgnutricao@ufpr.br
http://www.pgnutricao.ufpr.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
https://docs.google.com/document/d/1bENrNejeVNp5oOhjcoOirkAV1tx6PqGceAm0-pX__KE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bENrNejeVNp5oOhjcoOirkAV1tx6PqGceAm0-pX__KE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bENrNejeVNp5oOhjcoOirkAV1tx6PqGceAm0-pX__KE/edit?usp=sharing


 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

 

 

 
 

Avenida Prefeito Lothário Meissner 632 - Campus Botânico 80210-
170, Jardim Botânico, Curitiba, PR - Tel: 41 3360 4010 e-mail: 

pgnutricao@ufpr.br| http://www.pgnutricao.ufpr.br 

conforme não terá sua inscrição homologada e será desclassificado do processo seletivo. A divulgação 

das inscrições homologadas será publicada mediante Edital na página (http://www.pgnutricao.ufpr.br) e 

na secretaria do programa. 

§ 4º Na hipótese de envio de mais de uma inscrição na plataforma, será considerada somente a última, 

ou seja, a anterior será descartada.  

 
 
Art. 7º O(a) candidato(a) poderá anexar no ato da inscrição o comprovante da aprovação na Prova de 
Suficiência de Língua Inglesa realizada pelo Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br) ou de outra 
instituição habilitada. Se não for possível a inclusão do comprovante até a inscrição, incluir documento 
de justificativa ou protocolo de realização da prova. Neste caso, o comprovante da aprovação na Prova 
de Suficiência de Língua Inglesa deverá ser apresentado no ato da entrega da documentação para o 
processo de matrícula, segundo cronograma deste Edital. Serão aceitos certificados de um dos seguintes 
exames: Cambridge, TEAP (Test of English for Academic Purposes), IELTS (International English Language 
Testing System), TOEIC (Test of English International Communication), TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language), Curso ou Departamento de Letras de outra Instituição de Ensino Superior (IES), ou Teste de 
Suficiência de instituições habilitadas. A pontuação mínima exigida em cada exame deverá atender o nível 
A2, segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas - CEFR. 
 
§ 1º Serão aceitos certificados e declarações com validade de até cinco anos pregressos. 
 
§ 2º O(a) candidato(a) estrangeiro(a), além  de demonstrar Suficiência de Língua Inglesa, deverá 
demonstrar Proficiência em Língua Portuguesa, mediante aprovação em teste oficialmente reconhecido 
pelo MEC (http://portal.mec.gov.br/celpe-bras), salvo se o(a) candidato(a) for oriundo de país lusófono. 
 
DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 8º A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por duas (02) professoras e 

uma suplente, todas designadas pelo Colegiado do Programa. Quando necessário, a Comissão de Seleção 

poderá convocar outros(as) professores(as), como consultores(as), para formar as bancas examinadoras 

para auxiliar no processo seletivo. 

 
Art. 9º A correção das provas discursivas será realizada, por ao menos, duas (02) professoras 
examinadoras e será adotado o sistema blind review.  
 
Parágrafo único Nas notas atribuídas pelos (as) examinadores (as) não serão admitidos arredondamentos. 
Caso exista diferença discrepante (acima de 2 pontos) entre avaliadores, a questão deverá ser submetida 
a uma terceira avaliação por parte de outra pessoa que integra a banca. A nota final da prova consistirá 
da média aritmética atribuídas pelas avaliadoras, conforme o caso. 
  
Art. 10 As bancas examinadoras não poderão ser formadas por docentes que, em relação ao candidato(a): 
i – seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau; ii – esteja litigando judicial ou administrativamente com o(a) candidato(a) ou respectivo cônjuge ou 
companheiro; iii – tenha amizade ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os respectivos 
cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; iv - tenha tido alguma relação de orientação 
ou coautoria de trabalhos acadêmicos com algum dos(as) candidatos(as). O(a) docente nomeado para 
integrar a banca examinadora deverá comunicar eventual impedimento à Comissão de Seleção. 
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DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 11 O processo de seleção para ingresso no Programa será dividido em duas (02) etapas, todas 
conduzidas pela Comissão de Seleção. 
 
§ 1º A primeira etapa do processo de seleção será constituída de prova de conhecimentos gerais em 
Alimentação e Nutrição, cujo conteúdo estará relacionado às disciplinas formativas. 
§ 2º A segunda etapa do processo de seleção consistirá na análise da proposta do projeto de pesquisa, 
Currículo Lattes e entrevista perante banca examinadora. 
 
Art. 12 As etapas do processo seletivo serão realizadas nas dependências do Programa, Departamento de 
Nutrição, Setor de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, Campus Botânico, Av. Pref. 
Lothário Meissner, 632 – Jardim Botânico, Curitiba, PR - CEP 80210-170, em sala e horário a serem 
definidos pela Comissão de Seleção, conforme cronograma e divulgados pela Secretaria do Programa, 
assim como na página http://www.pgnutricao.ufpr.br  
 
Parágrafo único O(a) candidato(a) deverá apresentar documento de identidade com foto em todas as 
etapas do processo seletivo. 
 
Art. 13 A entrevista deverá ocorrer em sessão pública e será registrada em gravações de áudio e/ou vídeo 

ou por qualquer outro meio que permita sua posterior reprodução para fins de disponibilização aos 

candidatos  

 
Art. 14 A primeira etapa do processo de seleção consistirá de prova dissertativa a respeito de 
conhecimentos em Alimentação e Nutrição, e será eliminatória e classificatória. 
 
§ 1º A prova consistirá de até 03 (três) questões, elaboradas pela Comissão de Seleção, que permita 

avaliar o conhecimento em Alimentação e Nutrição constantes no Anexo II deste Edital; além da 

habilidade de interpretação e redação de texto; capacidade de síntese, coerência e articulação; análise 

crítica, estruturação e clareza na expressão escrita. 

§ 2º Durante a realização da prova não será permitida a utilização do aparelho celular ou qualquer outro 
material eletrônico, exceto mediante autorização da Comissão de Seleção ou Banca Examinadora. 
§ 3º A prova de conhecimento terá duração de três horas e não será permitida a consulta de qualquer 
tipo de material durante a realização da mesma. 
§ 4º Fica a critério da Comissão de Seleção do Processo Seletivo do Programa definir o formato da prova. 
Esta decisão não será comunicada previamente aos(as) candidatos(as). 
&    5º Serão considerados habilitados para a segunda etapa, independente do(a) professor(a) 

orientador(a), os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) numa escala de 0 

(zero) a 10 (dez inteiros). 

§ 6º O resultado desta etapa será divulgado em Edital pela Secretaria do Programa em data constante no 
item Cronograma deste Edital. 
 
Art. 15 A segunda etapa do processo de seleção consistirá na avaliação do(a) candidato(a) por meio da 

análise dos seguintes itens que, no total, comporão a nota final entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos: 

a) Projeto de pesquisa analisado pelos(as) professores(as) orientadores(as) indicados(as), que emitirão 
parecer, favorável ou não, constando de forma expressa a aceitação ou a recusa do tema, 
cumulativamente à nota para esta etapa, no valor de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos, segundo os critérios 
discriminados no Anexo III deste Edital.  

mailto:pgnutricao@ufpr.br
http://www.pgnutricao.ufpr.br/
http://www.pgnutricao.ufpr.br/)


 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

 

 

 
 

Avenida Prefeito Lothário Meissner 632 - Campus Botânico 80210-
170, Jardim Botânico, Curitiba, PR - Tel: 41 3360 4010 e-mail: 

pgnutricao@ufpr.br| http://www.pgnutricao.ufpr.br 

b) Currículo Lattes documentado atualizado até o último dia de inscrição previsto no Cronograma, cuja 
adequação do preenchimento é de inteira responsabilidade e ônus do candidato. O Currículo Lattes 
analisado terá   finalidade de atribuir pontuação de 0 (zero) a 2 (dois) pontos, conforme o Anexo IV deste 
Edital.    
c) Entrevista oral a ser realizada pela Banca da Área, com duração de 15 minutos, que deverá atribuir nota 
de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos, de acordo com os critérios do Anexo V deste Edital. 
 
§ 1º O parecer favorável do projeto de pesquisa pelos(as) professores(as) orientadores(as) indicados(as) 
pelo candidato(a), será considerado como aceitação formal, caso o(a) candidato(a) venha a ser admitido 
no Programa. 
§ 2º Na possibilidade dos(as) professores(as) orientadores(as) não emitirem parecer sobre o projeto, a 

Comissão de Seleção solicitará que o projeto seja avaliado pela banca examinadora do processo de 

seleção. Esta condição vincula automaticamente a aceitação formal do(a) candidato(a) ao professor(a), 

caso este venha a ser admitido no Programa. 

§ 3º A proposta do projeto de pesquisa apresentado no processo seletivo poderá ser de cunho avaliativo, 

se for a decisão do(a) orientador(a), não implicando no compromisso de sua execução, caso o(a) 

candidato(a) venha a ser admitido no Programa. 

§ 4º Caso a banca verifique que o(a) orientador(a) principal indicado(a) não aprovou o projeto, poderá 
haver a atribuição desta candidatura àquele(àquela) indicado como segunda opção de orientação. Neste 
caso, a nota atribuída para o projeto pela segunda opção de orientação será considerada no cômputo 
final das notas.  
§ 5º A não submissão da documentação comprobatória do currículo no ato da inscrição implicará na 
atribuição de nota zero ao candidato neste quesito. 
§ 6º Após a arguição, a banca fará o cálculo (somatório) das notas dos três itens, sendo aprovados nesta 
etapa os(as) candidatos(as) que, sucessiva e cumulativamente, obtiverem nesta etapa nota mínima igual 
ou superior a 7 (sete pontos). 
 

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 
 
Art. 16 A classificação dos(as) candidatos(as) será efetuada pelo cálculo da média aritmética das duas (02) 
etapas do processo seletivo. 
 
§ 1º Serão considerados aprovados(as) e classificados os(as) candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 7,0 (sete inteiros) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez inteiros) e atenderem ao limite de vaga 
do(a) orientador(a) conforme o Anexo I e Art. 17. 
§ 2º Os(as) candidatos(as) que não alcançarem a classificação até o limite de vagas indicado no Art. 2º 
deste Edital serão considerados aprovados(as) e não classificados(as).  
§ 3º A comissão de seleção poderá considerar como classificados um número de candidatos(as) menor 
do que o número de vagas estabelecido neste Edital.  
§ 4º Em caso de empate na classificação dos(as) candidatos(as), os critérios de desempate obedecerão 
à seguinte ordem: 
a. Maior nota na primeira etapa (prova escrita). 
b. Maior nota na segunda etapa. 
c. Candidato(a) com a menor idade.  

 

Art. 17 O não preenchimento de vaga ofertada pelo orientador(a) e a existência de candidato(a) 

classificado(a), habilita a comissão a fazer redistribuição das vagas remanescentes, obedecendo-se 

neste caso, a ordem de classificação final, e respeitando o limite de uma vaga por orientador(a).   
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Parágrafo único – Caso ainda haja vagas remanescentes após a redistribuição serão consideradas 
terminantemente como não preenchidas. 
 

Art. 18  Na data estabelecida pelo Cronograma para a publicação do Resultado Final deverão ser 

divulgados os gabaritos e resultados, além da listagem com a condição de classificação e aprovação 

dos(as) candidatos(as) e suas respectivas pontuações. 

 
 
DO CRONOGRAMA 
 
Art. 19 O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado a seguir: 
 

Etapa Data / prazo - sugeridos 

  

Divulgação do Edital 
Inscrição 
Homologação das inscrições 
Recursos das inscrições 
Resultado recursos 

18/11/2019 
15/01/20 a 06/03/20 
09/03/20 
Até 11/03/20 às 17h 
12/03/20 

Primeira etapa*: prova dissertativa 
Resultado prova 
Recursos prova 
Resultado recursos 

16/03/20 (segunda-feira), das 8h às 12h 
17/03/20 até as 12h 
Até 19/03/20 às 12h 
19/03/20 até 17h 

Segunda etapa*: análise do currículo, projeto de pesquisa e 
entrevista 
Resultado 2ª etapa 
Recursos 2ª etapa 
Resultados recursos 

20/03/20 
 
24/03/20 
Até 26/03/20 
27/03/20 

Resultado Final Até 14/04/20 

Entrega de documentação para processo de matrícula 13 a 15/05/20  

 Início das aulas 03/08/20 

*As etapas acontecerão com a presença do(a) candidato(a).  
  
Art. 20 Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste cronograma, 
a comunicação será realizada mediante Edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico do 
Programa (http://www.pgnutricao.ufpr.br/) e versão impressa afixada na Secretaria do Programa. 
 
Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração equivalente em todo o 
cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares. 
 
 
 
BOLSA DE ESTUDO 
 
Art. 21 O Programa de Pós-Graduação em Alimentação e Nutrição (PPGAN) dispõe de um número limitado 

de bolsas, cuja concessão será realizada de acordo com a disponibilidade de bolsas do Programa no 
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período, obedecendo à classificação no processo seletivo e atendendo a Norma Interna Nº 

02/2019/PPGAN/ SD/UFPR. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 22 Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a este 

processo seletivo serão veiculados no endereço eletrônico do Programa 

(http://www.pgnutricao.ufpr.br/) e terão sua versão impressa afixada na Secretaria do Programa. 

 
Art. 23 É permitida e incentivada a indicação de representante do corpo discente da pós-graduação no 

processo de seleção – na condição de observador(a) -, com a possibilidade de participação, sem voto, em 

todas as suas fases. A indicação da(o) discente deverá ser aprovada em Colegiado do Programa. 

 
Art. 24 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão realizar a entrega da documentação para o 

processo de matrícula no curso de Mestrado na data informada no item Cronograma deste Edital. A não 

realização da matrícula no prazo implica a perda da vaga. 

 
Art. 25 Os(as) candidatos(as) não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de seleção 

poderão solicitar vista das suas próprias folhas de respostas, ficha de avaliação e gravação da entrevista, 

após a divulgação do resultado, nos termos do Cronograma, devendo o protocolo da solicitação ser 

realizado, pessoalmente ou por meio de procuração específica, no horário normal de funcionamento, na 

Secretaria do Programa, mediante formulário próprio disponibilizado no site. 

 

Parágrafo único: Os(as) candidatos(as) não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de 

seleção poderão interpor recurso administrativo, conforme prazos estipulados no cronograma deste 

Edital. 

 

Art. 26 Os casos omissos não previstos neste Edital serão apreciados pelo Colegiado do PPGAN/SD/UFPR. 
 
 

Curitiba, 01 de novembro de 2019. 
 

 
Profª. Drª. Cláudia Carneiro Hecke Krüger 
Coordenadora PPGAN/UFPR 
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ANEXO I - NÚMERO DE VAGAS ATENDENDO À DISPONIBILIDADE DE DOCENTES, LINHAS DE PESQUISA 
E TEMAS 
 

Linha de pesquisa: Diagnóstico e Intervenção Nutricional em Indivíduo e Coletividade 
Docentes Temas/Projetos Vagas  

Antonio Carlos L.  Campos Nutrição e Cirurgia 01 

Claudia Choma Bettega Almeida Nutrição Materno-Infantil 02 

Doroteia Aparecida Höfelmann Avaliação Nutricional de Coletividades com ênfase no Grupo 
Materno-Infantil 

02 

Estela Iraci Rabito Nutrição Clínica 02 

Maria Eliana M. Schieferdecker Nutrição Clínica  
Atenção Domiciliar 

03 

Regina Maria Vilela Obesidade, relação afetiva familiar e alimentação 01 

Sandra Patricia Crispim Metodologias de avaliação do consumo alimentar 02 

 
Linha de pesquisa: Qualidade dos Alimentos e Nutrição 

Docentes Temas/Projetos Vagas 

Cláudia Carneiro Hecke Krüger Utilização de matérias primas alimentares, frutos da 
biodiversidade e plantas alimentícias não convencionais na 
alimentação humana  

02 

Lize Stangarlin Fiori Qualidade higiênica e microbiológica de formulações enterais 
manipuladas em domicílio 

03 

Obdulio Gomes Miguel Fitoquímica e Nutrição 01 

Sila Mary Rodrigues Ferreira Caracterização nutricional de mel e derivados, plantas 
alimentícias não convencionais e frutas da sociobiodiversidade 

01 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PRIMEIRA ETAPA (PROVA DE CONHECIMENTOS EM 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO) 
 

Conteúdos Pontuação 

Segurança Alimentar e Nutricional  
 

Três (03) questões discursivas 
Alimentos: Composição química e qualidade 

Avaliação Nutricional de Indivíduos e Coletividades 

Aspectos nutricionais no ciclo da vida 
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ANEXO III - ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA E CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO* 
Total pontos: 4,0 
 
I. O projeto deve conter: 
 

i. no máximo, 15 páginas, incluindo capa e referências bibliográficas; 
 

ii. margens (direita, esquerda, inferior e superior) de 2,5 cm; 
 
iii. espaçamento 1,5; 
 
iv. fonte Times New Roman tamanho 12; 
 
v. início de parágrafos com tabulação de 1,27 cm; 
 
vi. não deve conter notas de rodapé; 
 
vii. as citações devem seguir o padrão: autor e data. 
 

II. O projeto de pesquisa deve apresentar: 
 

i. Folha de rosto: Título do projeto, linha e tema de pesquisa, pertinentes ao projeto (Ver no Edital 

do Processo Seletivo), orientador(a) pretendido(a) e ano; Sem identificação do(a) candidato(a) 

(valor 0,10). 

 

ii. Resumo (valor 0,30) 
 
iii. Introdução: caracterização do fenômeno a ser estudado e vinculação explícita e fundamentada à linha 

e à área de pesquisa do Programa; argumentação sobre a relevância do tema de estudo para a ciência 

da nutrição (valor 0,40) 

 
iv . Objetivo geral e específicos redigidos de forma clara, coerente e sintética (valor 0,25); 
 
v. Apresenta hipóteses. As hipóteses estão embasadas na fundamentação teórica. No caso de não 

caber hipóteses no projeto descrito, os pressupostos que direcionam os objetivos estão descritos (valor 

0,20); 

 

vi. Revisão de literatura: texto no qual o pesquisador demonstra a sua familiarização com as ideias, 

obras e autores do campo temático que circunscreve o objeto de investigação, delimitado em seu 

projeto (valor 0,40); 

 

vii. Os métodos da pesquisa estão redigidos de forma que contemple o tipo de estudo; local de 

desenvolvimento ou da coleta de dados/informações; procedimentos/técnicas de coleta/obtenção dos 

dados; amostra/participantes; procedimentos/técnicas de análise/tratamento dos dados. As referências 

estão identificadas (valor 0,50); 

 
viii. Cronograma: indicar a previsão de tempo, sequência e a articulação entre as ações (valor 0,20); 
 
ix. Viabilidade técnica, econômica, temporal e ética (quando for o caso) para execução em 24 meses 

(valor 0,25); 
 
x. Indicação do(s) resultado(s) esperado(s), condizente(s) com os objetivos propostos (valor 0,25); 
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xi. Indicação das referências bibliográficas completas em lista ao fim do documento, observando as 

normas da ABNT (valor 0,15). 

 
xii. Potencial inovador e relevância da pesquisa (valor 0,30) 
 
xiii. Argumentação lógica, coesão e coerência na redação (valor 0,30) 
 
xiv. Aprofundamento da argumentação demonstrando vocação do(a) candidato(a) à pesquisa (valor 0,40). 
 
xv. O projeto também será avaliado em relação a afinidade (adequação) à linha de orientação pretendida, 

podendo por esse motivo ser reprovado, independente da nota. 
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Anexo IV. Avaliação do Currículo Lattes (comprovação) - Total pontos:  2,0 

Critério a ser avaliado Pontuação 
por atividade 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
efetiva 

a. Formação acadêmica e profissional  1,0*  

b. Especialização na  área  de conhecimento do Programa 0,50 0,50  

c. Aperfeiçoamento na  área  de conhecimento do Programa 0,25 0,25  

d. Monitoria, iniciação científica (por ano) 0,20 0,40  

e. Atividades extracurriculares relacionados à linha de pesquisa 
pretendida  (por mês)  

0,10 0,40  

f. Apresentação de trabalhos e publicação de resumos,em anais de 
congressos ou simpósios na área de conhecimento do Programa e 
linha de pesquisa pretendida  (por evento) 

0,05 0,25  

g. Participação em bancas de PIBIC, TCC ou especialização 0,05 0,25  

h. Orientação de PIBIC, TCC ou Especialização 0,15 0,45  

i. Organização de eventos científicos 0,10 0,30  

j. Tempo de docência (ano) 0,20 0,60  

k. Tempo de experiência profissional relacionados à linha de pesquisa 
pretendida (ano)  

0,05 0,30  
 

l. Representação em conselhos, colegiados, associações e centros que 
desenvolvam atividades correlatas ao Programa 

0,10 0,20  

m. Estágios extra-curricular áreas correlatas ao Programa (12 h semanais 
por semestre) 

0,05 0,20  

Produção científica na área do conhecimento  1,0*  

a. Artigos indexados relacionados à área de conhecimento do 
Programa, publicado ou aceito para publicação em periódicos 
científicos 

0,75 1,0  

b. Artigos relacionados à área de conhecimento do Programa, publicado 
ou aceito para publicação em periódicos científicos 

0,50 1,0  

c. Livros completos relacionados à área de conhecimento do Programa 
publicado com ISBN 

0,75 1,0  

d. Capítulos de livros relacionados à área de conhecimento do 
Programa publicado com ISBN 

0,50 1,0  

e. Apresentação de trabalhos e publicação de trabalhos completos, na 
área de conhecimento do Programa ou área correlata, em anais de 
congressos ou simpósios 

0,25 1,0  
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* A pontuação máxima dos itens formação acadêmica e profissional &  produção científica na área do conhecimento será de 1 
ponto cada. 
 

ANEXO V: CRITÉRIOS DA ENTREVISTA Total pontos: 4,0 
 

 
Critérios a serem avaliados 

Pontuação 
máxima 

1. Formação acadêmica: histórico escolar de curso de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu 

0,5 

2. Produção científica: publicação de trabalhos, que revelam o valor científico e originalidade, 
comprovados e que demonstrem vínculo com o tema de pesquisa indicados pelo(a) Candidato(a) 

0,5 

3. Atividades didáticas: Exercício do magistério relacionado à área de Alimentação e Nutrição e afins 0,25 

4. Formação profissional: Experiência profissional que demonstre vínculo com o tema de pesquisa 
indicado pelo(a) candidato(a) 

0,25 

5. Defesa do projeto de pesquisa, incluindo: aptidão e disponibilidade para realizar a investigação no 
tempo e na forma proposta no respectivo projeto 

1,5 

6. Conhecimento da regras do PPGAN e da Capes  1,0 
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