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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

 

CAPITULO I - Dos Objetivos 

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição (PPGNut) da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) tem por 

objetivo formar mestres na área de Ciências da Nutrição, qualificados para a produção 

de conhecimento por meio de estudos avançados e pesquisas, que leva o título de 

Mestre em Ciências da Nutrição, de acordo com o que estabelece o Conselho Nacional 

de Educação e o Regimento Geral da UFCSPA. 

 

CAPITULO II - Da Administração 

 

Art. 2º O Programa será administrado por: 

I - Conselho do Programa; 

II - Comissão Coordenadora do Programa (CCP); 

III - Coordenação. 

 

§ 1º As reuniões do Conselho do Programa e CCP podem ser convocadas pela 

Coordenação do PPGNut ou por 1/3 (um terço) dos seus membros com antecedência 

mínima de três dias úteis. A cada ano deverão ocorrer ao menos duas reuniões. 

 

§ 2º O quórum das reuniões deverá corresponder no mínimo a 50% (cinquenta por 

cento) dos docentes mais 1 (um) em primeira convocação, ou por um mínimo 1/3 (um 

terço) dos docentes em segunda convocação. 

 

Art. 3º O Conselho será constituído por todos os docentes do Programa e por um 

representante do corpo discente regularmente matriculado, eleito por seus pares, por um 

período de 2 (dois) anos, sem direito a recondução.  

 

Art. 4º Compete ao Conselho do Programa: 

I - encaminhar o processo de eleição da CCP; 
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II - propor à CCP ações, visando aprimoramento do funcionamento do Programa; 

III - propor e aprovar modificações no presente Regulamento. 

 

Parágrafo Único -  O Conselho do Programa indicará uma comissão que conduzirá o 

processo eleitoral para a eleição da CCP e Coordenação. A Comissão Eleitoral será 

composta por três membros: um representante docente, um representante discente e o 

secretário do Programa. O processo dar-se-á através de voto secreto. 

 

Art. 5º A CCP será constituída por: 

I - um representante docente de cada linha de pesquisa constituinte do Programa; 

II – pela coordenação do Programa;  

III - um representante do corpo discente, regularmente matriculado, eleito por seus 

pares, por um período de 2 (dois) anos. 

 

§ 1º A escolha do representante de cada linha de pesquisa na CCP será realizada, por 

votação, no âmbito da própria linha de pesquisa, entre todos os docentes, com mandato 

de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução.  

 

§ 2º Em caso de empate na escolha dos membros docentes, será obedecido o seguinte 

critério de desempate: 

a) docente que for bolsista de produtividade do CNPq respeitando a hierarquia dos 

níveis; 

b) maior produção científica no triênio (segundo critérios da CAPES);  

c) maior tempo de exercício de docência no Programa de Pós-Graduação; 

d) maior idade. 

 

Art. 6º A CCP é o órgão executivo das deliberações que se refere à organização e 

funcionamento do Programa. 

Art. 7º Compete a CCP: 

I - coordenar, organizar, orientar, desenvolver e fiscalizar as atividades do Programa; 

II - elaborar e propor modificações no regulamento do Programa e submetê-lo ao 

Conselho Universitário (CONSUN); 

III - elaborar edital do processo seletivo para ingresso de discentes; 
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IV - elaborar o calendário anual do Programa e definir o número de vagas oferecidas 

pelo Programa; 

V - controlar a oferta de disciplinas pelo Programa e aprovar as ementas das mesmas; 

VI - definir os critérios para ingresso e sugerir docentes para pleitear uma vaga para 

compor o Programa; 

VII - aprovar o plano de trabalho dos alunos, proposto pelos respectivos orientadores; 

VIII – avaliar, atribuir créditos e analisar equivalências de disciplinas realizadas em 

outros PPGs da UFCSPA e em outras instituições 

IX - analisar e homologar os nomes indicados pelo orientador para a composição das 

bancas examinadoras de dissertações; 

X - homologar os resultados das avaliações das bancas examinadoras; 

XI - conduzir o processo de eleição da CCP; 

XII - propor convênios e sugerir parcerias com outras instituições; 

XIII - fiscalizar e aprovar a gestão orçamentária; 

XIV - determinar critérios para distribuição de bolsas aos alunos do Programa. 

XV - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação. 

 

Art. 8º A Coordenação do Programa será definida por eleição. O coordenador e o vice-

coordenador deverão compor uma chapa para eleição por seus pares, entre os docentes 

permanentes do Programa, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas ou Dedicação 

Exclusiva (DE), para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição consecutiva. 

 

Parágrafo Único - A Coordenação eleita será homologada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação. 

 

Art. 9º A Coordenação do Programa será exercida pelo Coordenador e na sua ausência 

ou impedimento, pelo Vice-Coordenador. 

 

Art. 10. Compete ao Coordenador: 

I - integrar os Conselhos Superiores da UFCSPA; 

II - seguir as diretrizes estabelecidas pelas instâncias superiores; 

III - divulgar e acompanhar a execução das decisões da CCP; 

IV – convocar e presidir as reuniões da CCP e do Conselho do Programa; 
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V - promover as articulações da CCP com os órgãos da administração acadêmica; 

VI - representar o Programa, onde e quando se fizer necessário; 

VII - buscar recursos materiais e humanos para aplicação no aprimoramento do 

Programa, propondo planos específicos à CCP e aos órgãos superiores da Universidade; 

VIII - coordenar plenamente os serviços administrativos e didáticos; 

IX - elaborar a proposta orçamentária e gerenciar os recursos do Programa; 

X - apresentar, anualmente, ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, relatório sobre 

as atividades do Programa; 

XI - organizar os dados para avaliação quadrienal da CAPES; 

XII - delegar atribuições à outros membros da CCP; 

XIII - promover, em nível nacional e internacional, intercâmbio com outras unidades 

universitárias, assim como com outras entidades, para que sejam ministrados cursos de 

interesse do Programa. 

 

Art. 11.  Compete ao vice-coordenador: 

I - substituir o coordenador nos impedimentos do mesmo para cumprir qualquer uma 

das funções do Art. 10; 

II - auxiliar na coordenação do Programa. 

 

 

CAPITULO III – Da Secretaria 

 

Art. 12. A Secretaria geral, órgão executor dos serviços administrativos, compete: 

I - manter em dia documentos de todo o pessoal docente, discente e administrativo; 

II - informar e processar todos os requerimentos de discente matriculados ou candidatos 

à matrícula;  

III - realizar inscrições de candidatos; 

IV - armazenar o registro de frequência e notas obtidas pelos alunos nas disciplinas, 

para fins de certificados, atestados e diplomas; 

V - arquivar os documentos referentes às atividades didáticas e administrativas; 

VI - coletar informações e preparar as prestações de contas e relatórios; 

VII - organizar e manter atualizada a coleção de leis, portarias, circulares e outros 

documentos que regem os cursos de Pós-Graduação; 
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VIII - encaminhar para as bancas avaliadoras as dissertações e acompanhar a emissão 

dos pareceres, respeitando os prazos estabelecidos pela CCP; 

IX - executar e lavrar atas de reuniões ordinárias e extraordinárias bem como de defesas 

públicas de dissertações; 

X - encaminhar um exemplar, por meio eletrônico, da versão final das dissertações, já 

contendo as correções e sugestões aceitas, feitas pela Banca Examinadora, para a 

biblioteca da UFCSPA;  

XI - divulgar eventos científicos e de outras atividades vinculadas à Pós-Graduação; 

XII - praticar os demais atos inerentes às atividades da secretaria;  

XIII - contribuir na elaboração e preenchimento dos relatórios de avaliação da CAPES 

bem como de órgãos ou agências de fomento. 

 

CAPÍTULO IV – Do Corpo Docente 

 

Art. 13. O corpo docente do Programa será constituído por docentes e/ou pesquisadores 

da UFCSPA, bem como de outras instituições nacionais e internacionais que possuam 

alta qualificação profissional na área e que cumpram os requisitos exigidos pelo 

Conselho Nacional de Educação e preencham os critérios definidos pela CCP. 

 

Parágrafo Único - Constituem critérios para o ingresso de professores no quadro do 

Programa: produção científica compatível com critérios estabelecidos pela CAPES para 

a área, bem como critérios definidos pela CCP com base nas linhas de pesquisa do 

Programa. 

 

Art. 14. Caberá ao docente orientador: 

I - ministrar disciplinas, no mínimo, bianualmente; 

II - propor projetos de pesquisa a serem desenvolvidos com os orientandos; 

III - submeter à CCP os nomes, em concordância com o aluno, dos membros das bancas 

examinadoras das dissertações; 

IV - manter seu Currículo Lattes atualizado; 

V - fornecer anualmente dados necessários à Secretaria da Pós-Graduação para a 

elaboração do relatório da CAPES; 
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VI - concorrer aos editais de apoio à pesquisa propostos pelas agências de fomento 

nacionais e internacionais; 

VII - incentivar seus orientandos a participar de eventos científicos nacionais e 

internacionais, com apresentação de trabalhos;  

VIII - estimular e apoiar seus orientandos no sentido de publicar artigos desenvolvidos 

ao longo do mestrado em periódicos científicos e obter a patente, no caso de produtos; 

IX - participar das reuniões, quando convocado. 

 

Art. 15. O docente orientador poderá desistir de orientar o aluno em qualquer época, 

justificando-se, em documento por escrito, à CCP. No caso de afastamento, o orientador 

deverá ser substituído por outro, de sua indicação, aprovado pela CCP e assinar uma 

carta de ciência da substituição. 

 

Parágrafo Único - O discente tem o direito de solicitar mudança de orientador, 

mediante requerimento justificado, dirigido ao Coordenador, cabendo à CCP, o 

julgamento do pedido. 

 

CAPÍTULO V – Da Inscrição, Seleção, Matrícula e Corpo Discente 

 

Art. 16. Os requisitos mínimos para a inscrição no Programa serão definidos 

anualmente por edital de processo seletivo elaborado pela CCP. 

 

Art. 17. Os candidatos serão selecionados pela CCP, com base na: 

I - aprovação em prova de seleção definida no edital de processo seletivo; 

II – análise de curriculum vitae (modelo Lattes); 

III - entrevista. 

 

Art. 18. A oferta do número de vagas será definida pela CCP, com base no número de 

orientadores, vagas nas disciplinas, número de alunos diplomados no ano precedente, 

número total de alunos matriculados e número de orientados por orientador. 

 

Parágrafo Único – Em caráter especial, discentes de Programas de Pós-Graduação de 

outras instituições de ensino superior podem cursar disciplinas como alunos especiais, 

havendo disponibilidade de vagas. 
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Art. 19. A matrícula deverá ser realizada, em cada período letivo, nas épocas e prazos 

fixados pela CCP. 

 

Art. 20. Em qualquer período do curso, é permitido o trancamento de matrícula, após 

análise e aprovação da CCP por prazo não superior a 06 (seis) meses, desde que o 

discente não tenha ultrapassado 2/3 (dois terços) do período máximo de titulação. 

 

Parágrafo Único – O trancamento corresponderá à plena cessação das atividades e 

dependerá de proposta do orientador, aprovada pela CCP.  

 

Art. 21. O discente poderá ser desligado do Programa nas seguintes condições: 

I - por vontade própria, mediante ofício formal, assinado pelo mesmo e pelo docente 

orientador, endereçado à CCP, onde deverá constar a justificativa para o ato; 

II - por decisão do orientador, em qualquer época, mediante justificativa aprovada pela 

CCP; 

III - por abandono, ausentando-se por 2 (dois) semestres letivos consecutivos, ou por 3 

(três) intercalados. 

 

Parágrafo Único – Caso o aluno seja bolsista do Programa será observado o disposto 

na legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VI – Da Organização Curricular 

 

Art. 22. O tempo de dedicação dos alunos será preferencialmente de forma integral. 

 

Art. 23. A CCP fixará, anualmente, o conjunto de disciplinas a serem oferecidas. 

 

Parágrafo Único – A frequência integral dos discentes às atividades das disciplinas é 

obrigatória. A frequência mínima exigida é de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas 

presenciais e nas demais atividades. 
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Art. 24. O curso terá a duração mínima de 12 (doze) e máxima de 24 (vinte e quatro) 

meses. Em situação excepcional, mediante solicitação e justificativa do orientador, a 

CCP poderá prorrogar o período.  

 

Art. 25. A integralização dos estudos necessários ao mestrado será expressa em 

unidades de crédito. 

 

§ 1º – Cada crédito deverá corresponder a 15 (quinze) horas/aula por semestre letivo. 

 

§ 2º – Poderão ser conferidos créditos por trabalhos publicados que não componham o 

corpo da dissertação até um máximo de 04 (quatro) créditos.  

 

§ 3º – Não serão computados créditos para o tempo despendido em pesquisas 

bibliográficas, relatórios ou trabalho de pesquisa de campo ou laboratório, além dos 04 

(quatro) créditos já computados para a elaboração da dissertação como um todo. 

 

§ 4º – Anualmente o discente deverá apresentar relatório sobre o trabalho de pesquisa 

desenvolvido, assinado pelo orientador. 

 

§ 5º – O discente deverá ter integralizado um mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos ao 

final do Programa, conforme planejamento junto ao docente orientador. 

 

§ 6º – São pré-requisitos para a defesa da dissertação, a conclusão dos créditos exigidos 

em disciplinas e a aprovação no exame de proficiência em língua inglesa, realizado na 

UFCSPA ou, excepcionalmente, em outras instituições de ensino superior, mediante 

aprovação da CCP.  

 

§ 7º – Os créditos adquiridos serão válidos por um período de 05 (cinco) anos após sua 

integralização. 

 

§ 8º – A CCP analisará, em casos excepcionais, a manutenção dos créditos obtidos, no 

todo ou em parte, quando solicitado pelo discente ou no reingresso de ex-discentes.  

 

Art. 26. As disciplinas que compõem o Programa são divididas em duas categorias 

principais: 
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I - disciplinas obrigatórias, relacionadas à formação na área de concentração do 

Programa; 

II - disciplinas eletivas, relacionadas com as linhas de pesquisa do discente e orientador. 

 

§ 1º – Todas as disciplinas obrigatórias deverão ser cursadas. Créditos complementares 

serão obtidos através de disciplinas eletivas. 

 

§ 2º – Por decisão da CCP, créditos obtidos em disciplinas de outros Programas de Pós-

Graduação poderão ser computados entre os créditos exigidos. O discente deverá enviar 

ofício à CCP solicitando o aproveitamento de créditos, bem como o plano de 

ensino/conteúdo programático da disciplina e comprovação de aprovação. A CCP 

avaliará se há adequação das disciplinas aos objetivos do Programa. 

 

CAPITULO VII – Da Avaliação 

 

Art. 27. Caberá aos docentes responsáveis pelas disciplinas, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, após o encerramento da disciplina, apresentar as conclusões sobre o 

rendimento do discente no semestre, utilizando notas de 0 (zero) a 10 (dez), apuradas 

em avaliações parciais e/ou gerais. 

 

Art. 28. É considerado aprovado na disciplina o discente que: 

 

I - tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

atividades programadas e média final igual ou superior a 7,0 (sete); 

 

§ 1º As médias são apuradas até a segunda decimal, sem arredondamento. 

 

§ 2º – O discente inscrito em uma disciplina e que, por qualquer motivo não tiver 

condições de comparecer às aulas, deverá solicitar trancamento da matrícula nesta 

disciplina antes que 1/5 (um quinto) da mesma tenha sido ministrada. Se o trancamento 

não for efetuado dentro deste prazo, o aluno será reprovado por falta de frequência e não 

será atribuído nota.  
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CAPÍTULO VIII – Dos Títulos e Certificados 

 

Art. 29. Para obtenção do título de Mestre é necessário ao discente: 

I - estar matriculado neste nível de Pós-Graduação, pelo menos por 2 (dois) semestres; 

II - ter completado os 24 (vinte e quatro) créditos exigidos, observado os capítulos VI e 

VII do Regulamento; 

III - ter realizado estágio de docência em uma das disciplinas de Graduação da UFCSPA 

ou de outra Instituição de Ensino Superior, realizado trabalho de pesquisa e cumprido 

todas as atividades indicadas pelo docente orientador e aprovadas pela CCP; 

IV - ter sido aprovado em exame de proficiência na língua inglesa; 

V - ter sido autorizada o encaminhamento da dissertação para banca examinadora e ter 

sido aprovada na defesa, e após, homologada pela CCP; 

VI – ter encaminhado 01 (uma) via da versão final da dissertação no formato 

padronizado pelo Programa, incluindo as modificações recomendadas pela banca 

examinadora, no formato eletrônico para a Secretaria do Programa. 

 

Art. 30. Caberá à CCP indicar relatoria, avaliar se a dissertação está pronta para ser 

defendida frente à banca examinadora, bem como determinar a data para esse 

julgamento, a partir da sugestão do orientador.  

 

Parágrafo Único – Caso a CCP considere que a dissertação não possa ser submetida à 

avaliação de uma banca examinadora, o aluno terá o prazo máximo de 4 (quatro) meses 

para reapresentá-la a CCP. 

  

Art. 31. A dissertação de mestrado será julgada por uma Banca Examinadora composta 

por 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplentes designados pela CCP, com o título 

de doutor ou equivalente, sendo um deles obrigatoriamente externo ao PPGNut. 

 

§ 1º – A dissertação será enviada aos 03 (três) membros titulares da banca examinadora. 

 

§ 2º – O orientador presidirá a banca examinadora, porém não emitirá conceito. 

 

§ 3º – Os processos de defesa das dissertações deverão obedecer a cronograma 

específico, definido pela CCP e amplamente divulgado entre o corpo discente.  
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§ 4º – A dissertação será apresentada ou defendida publicamente. Os pareceres da banca 

examinadora serão divulgados ao final da sessão. A defesa poderá ser presencial ou por 

videoconferência conforme a disponibilidade de um ou mais membros da banca. 

 

§ 5º – Cada componente da banca examinadora emitirá o conceito de “aprovado” ou 

“reprovado”.  

 

Art. 32. O candidato poderá solicitar substituição de 1 (um) ou mais componentes da 

banca examinadora, encaminhando justificativa à CCP, até 24 (vinte quatro) horas após 

receber comunicação de sua composição. 

 

Art. 33. Ao concluinte do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu será conferido o 

respectivo título e expedido o diploma correspondente. 

 

CAPÍTULO IX – Das Disposições Transitórias 

 

Art. 34. Este Regulamento estará sujeito às demais normas existentes e que vierem a ser 

estabelecidas para a Pós-Graduação da UFCSPA. 

 

Art. 35. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela CCP em 

primeira instância, pelo Conselho do Programa em segunda instância, em terceira 

instância pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFCSPA e, em última 

instância pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 36. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSUN.  

 

 

 

 

Regulamento aprovado pelo CONSUN, Resolução 50/2018, de 01 de novembro de 2018. 


