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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS FACULDADE DE NUTRIÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 
EDITAL 02/2019-PPGNUT/UFAL 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ALUNO ESPECIAL NO MESTRADO EM NUTRIÇÃO –
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Nutrição – PPGNUT, 
da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, tornam pública pelo presente Edital a abertura do processo de inscrição, 
seleção simplificada e matrícula dos candidatos a alunos especiais em seu curso stricto sensu em nível de Mestrado 
especificado neste Edital. 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
O processo seletivo simplificado para matrícula especial no segundo semestre de 2019 do curso de Mestrado em 
Nutrição – UFAL será realizado sob a responsabilidade da Coordenação do PPGNUT. 

 
Art. 1º Define-se como matrícula especial a matrícula em disciplina avulsa ofertada pelo PPGNUT, de aluno egresso de 
curso de graduação ou tecnológico, sem visar obtenção de título. 

 
DISCIPLINAS OFERTADAS 

 
Art. 2º Os candidatos terão oportunidade de ingressar nas seguintes disciplinas: 

 
a) Tecnologia de Secagem e Controle de Qualidade dos Produtos Alimentícios Sólidos 
b) Didática do Ensino Superior 
c) Tópicos Especiais em Fisiologia dos Agravos Nutricionais 2 
d) Adaptações Fisiológicas e Moleculares ao Exercício: Nutrição, treinamento e desempenho 
e) Tópicos Avançados em Bioquímica da Nutrição 2 
f) Compostos Bioativos dos Alimentos na Saúde Humana  

 
§ 1º Cada candidato poderá optar por até duas disciplinas, indicando a ordem de preferência. 
 
§ 2º O candidato que optar por duas disciplinas poderá ser aprovado para apenas uma delas ou para ambas. 

 
§ 3º A disciplina do item c) só poderá ser cursada por quem tiver cumprido Tópicos Especiais em Fisiologia dos 
Agravos Nutricionais 1 no primeiro semestre. 
 
§ 4º Os dias, horários, professores, carga horária e quantidade de créditos para cada disciplina estão disponíveis no 
Anexo A deste edital. 
 
§ 5º As ementas das disciplinas podem ser consultadas em 
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/pos-graduacao/mestrado-em-nutricao/disciplinas/relacao-
geral. 
 
INSCRIÇÕES 

 
Art. 3º As inscrições serão realizadas exclusivamente via sistema Sigaa, no endereço 
https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto, no período de 22 a 28 de julho 
de 2019. 
 
§ 2º A inscrição no Processo Seletivo Simplificado é gratuita e implicará no conhecimento e tácita aceitação das 
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e seus anexos, não podendo o candidato alegar seu 
desconhecimento. 

 
§ 3º As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.  O 

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
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formulário preenchido com informações falsas sujeitará o candidato às sanções previstas em lei e o excluirá do 
certame. 

 
§ 4º Informações adicionais relativas ao PPGNUT podem ser obtidas pelo endereço eletrônico  
http://www.ufal.edu.br/ unidadeacademica/fanut/pos-graduacao/mestrado 

 

§ 5º Esclarecimentos acerca deste edital devem ser solicitados através do e-mail coordmestnutufal@gmail.com. 
 

Art. 4º Poderão se inscrever candidatos graduados portadores de diploma de nível superior, na área de saúde e áreas 
afins, emitido por instituições oficiais reconhecidas pelo MEC, mediante um dos seguintes pré-requisitos: 
 

PRÉ-REQUISITO CONDIÇÃO DOCUMENTO EXIGIDO 

Pré-Requisito 1 Ser aluno regular em outro programa de pós-
graduação stricto  sensu 

Histórico ou comprovante de 
matrícula ou declaração emitida 

pelo programa de origem do 
candidato 

Pré-Requisito 2 
Participar de projeto, em andamento ou em fase de 

elaboração, sob a orientação de professor 
permanente ou colaborador do PPGNUT 

Declaração Assinada Por Professor 
Responsável Pelo Projeto (Anexo C) 

 
§ 1º É responsabilidade do candidato entrar em contato com o professor para obtenção da declaração. 
 
§ 2º A relação de professores, respectivas linhas de pesquisa/investigação e respectivos emails para contato estão 
no Anexo B deste edital.   
 

Art. 5º Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico disponível no sistema Sigaa em 
https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto, no período indicado no artigo 
3º deste Edital, e anexar cópias LEGÍVEIS escanedas em PDF dos seguintes documentos: 

I. Cadastro de Pessoa Física (CPF) - obrigatório; 
II. Diploma de graduação ou tecnológico ou certidão de conclusão de curso de graduação ou tecnológico - 

obrigatório; 
III. Histórico ou comprovante de matrícula ou declaração do programa de origem do candidato – em caso 

inscrição pelo pré-requisito 1; 
IV. Declaração do professor responsável pelo projeto – em caso de inscrição pelo pré-requisito 2. 

 
VAGAS E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
Art. 6º O processo seletivo simplificado consistirá de etapa única, na qual serão verificados os documentos dos 
candidatos pelos membros da Coordenação e da Secretaria do PPGNUT. 

 
§ 1º A ausência de qualquer dos documentos exigidos implicará na não homologação da inscrição. 

 
§ 2º Serão considerados, nesta ordem, os seguintes critérios para determinar a classificação dos candidatos: 

1º. A matrícula regular em outro programa de pós-graduação stricto sensu; 
2º. A participação em projeto sob a orientação de professor do PPGNUT; 
3º. A ordem de recebimento das inscrições. 

 
RESULTADO 

 
Art. 7º O resultado do processo seletivo simplificado será divulgado no dia 30 de julho de 2019, exclusivamente no 
endereço http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/pos-graduacao/mestrado-em-nutricao/matricula-
especial. 
 

Parágrafo único – Não haverá possibilidade de recurso do resultado divulgado. 
 
MATRÍCULA 

 
Art. 8º Terão direito à matrícula especial no PPGNUT os candidatos APROVADOS, respeitada a escolha de disciplina(s) 
no momento da inscrição e em conformidade com a disponibilidade de vagas. 

http://www.ufal.edu.br/ unidadeacademica/fanut/pos-graduacao/mestrado
mailto:coordmestnutufal@gmail.com
https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
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Art. 9º Os candidatos aprovados serão formalmente matriculados no sistema Sigaa como ALUNOS ESPECIAIS, com 
emissão de número de matrícula, sem que isso incorra em vínculo regular com o PPGNUT. 

 
Art. 10 Para iniciar na(s) disciplina(s), basta o aluno especial apresentar-se ao professor na sala de aula, no dia e hora 
marcados para o início. 

 
Parágrafo único - Em caso de desistência, será convocado o candidato classificado logo em seguida ao desistente, 
através de telefone e/ou email. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11 Caso necessite, o aluno especial poderá emitir declaração de matrícula através do sistema Sigaa. 
 
Art. 12 Ao término da(s) disciplina(s), para fins de comprovação, o aluno poderá emitir histórico escolar através do 
sistema Sigaa. 

 
Art. 13 Em caso de desistência no decorrer da disciplina, o aluno especial deverá comunicar à secretaria do PPGNUT 
através do email coordmestnutufal@gmail.com. 

 
§ 1º Caso o aluno não comunique sua desistência, será caracterizado o ABANDONO e o deixará impedido de concorrer 
às vagas especiais ofertadas nos semestres de 2020.1 e 2020.2. 

 
§ 2º Não será possível trancar a matrícula especial. 

 
Art. 14 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGNUT. 

 
 

Maceió, 19 de julho de 2019. 
 
 
 

Prof. Dr. Gustavo Gomes de Araújo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

mailto:coordmestnutufal@gmail.com
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Anexo A – Oferta de disciplinas PPGNUT 2019.2 para Matrícula Especial 
 

Di
sc

ip
lin

a Tecnologia de Secagem e 
Controle de Qualidade dos 

Produtos Alimentícios 
Sólidos 

Didática do Ensino 
Superior 

 

Tópicos Especiais em 
Fisiologia dos Agravos 

Nutricionais 2 

Adaptações Fisiológicas e 
Moleculares ao Exercício: 
Nutrição, treinamento e 

desempenho 

Tópicos Avançados 
em Bioquímica da 

Nutrição 2 

Compostos 
Bioativos dos 
Alimentos na 

Saúde Humana  
 

Pr
of

es
so

r 

Ticiano Gomes e Irinaldo 
Diniz Wálter Matias Sandra Vasconcelos Thays de Ataíde Suzana Lima Alane Cabral 

Pe
río

do
 

Segundas, terças e quartas-
feiras 

De 05/08 a 02/10 

Segundas-feiras 
De 07/10 a 16/12 

Quintas-feiras  
De 08/08 a 10/10 

Quintas-feiras 
De 17/10 a 19/12 

Quintas-feiras  
De 08/08 a 10/10  

Quintas-feiras 
De 17/10 a 05/12 

Ho
rá

rio
 

Das 08:20 h às 11:00 h Das 08:20 h às 12:00 h Das 08:20 às 12:00 h Das 08:20 às 11:00 h Das 14:20 às 18 h Das 13:30 às 17 h 

Ca
rg

a 
ho

rá
ria

/ 
cr

éd
ito

s 

60 h/4 c 45 h/3 c 30 h/2 c 30 h/ 2 c 30 h/ 2 c 30 h/2 c 
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Anexo B – Relação de professores do PPGNUT 
 

Linha de Pesquisa: Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição (BECN) 

DOCENTE/E-MAIL LINHA DE INVESTIGAÇÃO 

Alane Cabral Menezes de Oliveira 
alanecabral@gmail.com 

Saúde e nutrição do grupo materno infantil com ênfase no risco 
gestacional 

Fabiana Andrea Moura 
fabianamoura_al@hotmail.com 

Doenças inflamatórias intestinais e doenças hepáticas e suas correlações 
com estresse oxidativo, inflamação e microbiota 

Gustavo Gomes de Araújo 
gusta_ef@yahoo.com.br 

Adaptações fisiológicas relacionadas às intervenções nutricionais e 
exercício físico 

 Irinaldo Diniz Basílio Júnior* 
irinaldodiniz@yahoo.com.br 

Desenvolvimento e avaliação de alimentos funcionais e nutracêuticos; 
Tecnologia de secagem de produtos alimentícios 

Nassib Bezerra Bueno 
nassibbb@hotmail.com 

Efeitos cardiovasculares da baixa estatura na vida adulta 

Intervenções dietéticas para o tratamento da obesidade 

Terezinha da Rocha Ataíde* 
terezinhadarochaataide@gmail.com 

Repercussões metabólicas de intervenções nutricionais em quadros 
carenciais e crônicos em modelos humanos e animais 

Ticiano Gomes do Nascimento 
ticianogn@yahoo.com.br 

Métodos HPLC modernos para análises de alimentos. Metabolômica dos 
Alimentos 

Thays de Ataide e Silva* 
thays_de_ataide@hotmail.com 

Estratégias de nutrição e suplementação para o desempenho esportivo 

  

Linha de Pesquisa: Nutrição em Saúde Pública (NSP) 

DOCENTE/E-MAIL LINHA DE INVESTIGAÇÃO 

Ana Paula Grotti Clemente 
anagrotticlemente@gmail.com 

Desnutrição crônica e suas consequências a longo prazo; Obesidade e 
suas comorbidades. 

Haroldo da Silva Ferreira 
haroldo.ufal@gmail.com 

Epidemiologia nutricional, com ênfase em Nutrição Materno-Infantil e 
Avaliação Nutricional. 

Jonas Augusto Cardoso da Silveira 
 

 jonas.silveira@fanut.ufal.br 

Epidemiologia Nutricional / Análise Nutricional de População 

Monica Lopes de Assunção 
monica.lopesassuncao@gmail.com 

Saúde materno infantil 

Rísia Cristina Egito Menezes 
risiamenezes@yahoo.com.br 

Epidemiologia dos agravos em saúde, com ênfase na alimentação e 
nutrição; Políticas de saúde e as estratégias de enfrentamento dos 

agravos, relacionados à alimentação e nutrição, com foco na atenção 
primária a saúde 

Sandra Mary Lima Vasconcelos* 
sandra-mary@hotmail.com 

Alterações metabólicas, agravos nutricionais e fatores de risco 
cardiovascular no envelhecimento; Epidemiologia nutricional das 

doenças e fatores de risco cardiovasculares; Fatores de risco 
cardiovascular no grupo de gestantes 

Telma Maria Toledo de Menezes 
Florêncio 

telmatf_al@hotmail.com 

Desnutrição crônica e suas consequências a longo prazo; Obesidade e 
suas comorbidades 

 

http://lattes.cnpq.br/8096421126141225
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765452U6
http://lattes.cnpq.br/0346292888221564
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762753E7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4218952E6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4180804Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763319Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4584388U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705300T0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785255U3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4217275E4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766846P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4746141Y1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758423J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704435U2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704435U2
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Anexo C – Declaração de orientação 
 
 

SELEÇÃO PARA MATRÍCULA ESPECIAL PPGNUT 2019.2 

 

DECLARAÇÃO 

 
Declaro, para os devidos fins, que eu,    

 

  , professor(a) vinculado(a) ao Programa de Pós- 

Graduação em Nutrição, oriento           

  , candidato(a)  à vaga  no presente processo  seletivo, no projeto 

intitulado     

 
 

  . 
 
 
 

Maceió,  de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 
 


