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NORMAS COMPLEMENTARES PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE 
NUTRIÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS – 2020/1  

 
1. Inscrição:  
Prazo: 08/10/2019 a 11/10/2019  
Horário: 10h às 16h 
Local: Coordenação de Graduação, 12o andar, bloco D, sala 12025 – Rua São Francisco Xavier, 
no  524 – Maracanã - Rio de Janeiro -RJ.  
 
2. Condições para a Transferência Interna:  
O candidato deverá satisfazer as condições expressas no artigo 10º do Ato Executivo de 
Decisão Administrativa – AEDA nº 30/Reitoria/2019. 
 
3. Documentação necessária:  
A documentação expressa no ITEM "c" artigo 10º do AEDA nº 30/Reitoria/2019. 
 
 
4. Número de vagas:  
 05 (cinco) vagas para 2020/1. 
  
5. Seleção:  

5.1 – Critérios:  
5.1.1 - As vagas para aproveitamento de estudos serão restritas exclusivamente para 

portadores de diplomas de cursos de graduação em nível superior; 
5.1.2 - Para aproveitamento de estudos, a seleção dos candidatos será feita através de 

prova de redação e entrevista; 
5.1.3 - Prova de redação ser realizada no dia 21/10/2019, das 13h às 14:30h, nas 

dependências do Instituto de Nutrição;  
5.1.4 - A entrevista será realizada no dia 24/10/2019, das 10h às 13h, nas 

dependências do Instituto de Nutrição. 
 
6. Classificação:  

6.1 – A classificação dos candidatos será feita por uma comissão formada por docentes 
do Instituto de Nutrição, sendo pelo menos um de cada Departamento;  

6.2 –  Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dos pontos obtidos na 
média da nota da prova de redação e da nota da entrevista;  

6.3 – Os critérios de desempate serão:  
- Melhor nota na prova de redação 
- Maior idade  
- Sorteio  
 

Serão considerados eliminados os candidatos com nota inferior a 7,0 na prova de redação.  
A entrevista terá caráter classificatório. 
A falta à prova implicará em nota zero. A falta à entrevista implicará em eliminação do 
candidato.  
 
 



7. Divulgação dos Resultados:  
Dia 25/10/2019, das 14h às 16h, na Coordenação de Graduação ou no site do Instituto de 
Nutrição (www.nutricao.uerj.br). 
 
8. Matricula dos Candidatos Selecionados:  
Os processos dos candidatos selecionados serão encaminhados ao DAA/SR-1 para última 
análise e, só depois desta etapa, o candidato terá confirmada a vaga nesta Instituição.  
- Divulgação pelo DAA dos resultados finais – 16/01/2020.  




