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Até 2011, os programas da área de Nutrição estavam alocados na área de Medicina II, 

na qual funcionavam como uma área básica. Em junho de 2011, a área de Nutrição foi 

oficialmente criada com 18 programas que migraram da Medicina II.  

 De maneira geral, os PPGs da área de Nutrição apresentaram uma significativa 

evolução tanto no que se refere à produção intelectual, quando à inserção nacional e 

internacional de suas atividades. Como ressaltam os relatórios da área, seu crescimento 

tem sido contínuo e muito promissor. 

 Mais recentemente na avaliação trienal 2010-2013, em um total de 20 PPGs 8 

apresentaram nota 3 (40%), 8 nota 4 (40%), 2 nota 5 (10%) e 2 nota 6 (10%). Notas 

estas atribuídas agora pela Área de Nutrição. Desta forma os programas melhoraram 

suas avaliações em relação à avaliação anterior. 

 Segundo o Plano Nacional de Pós-graduação (2011-2020), a área apresenta 

perspectivas de grande crescimento dentro do período, considerando que há espaço para 

tal. Espera-se dobrar o número de cursos de doutorados no período referido. 

 Esta realidade também pode ser reforçada quando olhamos a dimensão e 

participação da área alimentos, alimentação e nutrição dentro da Universidade de São 

Paulo. 

 Esta dimensão pode ser detalhada quando olhamos para os números da 

Universidade de São Paulo (USP). Das 42 Unidades da USP, 16 (38%) lecionam e/ou 

pesquisam na área de Nutrição e Ciências dos Alimentos. Na graduação são 255 

disciplinas e na pós-graduação 236 disciplinas relacionadas à Alimentação e/ou 

Nutrição. O foco destas disciplinas são as seguintes áreas do saber: análise de alimentos, 

análise sensorial, biotecnologia, bioquímica de alimentos, microbiologia de alimentos, 

gestão de qualidade, Nutrição e Tecnologia de alimentos (Sistemas USP, 2013). Em 

relação aos Programas de Pós-Graduação em Nutrição da USP, atualmente são 2 

programas na Faculdade de Saúde Pública (Programa de Pós Graduação em Saúde 

Pública com Nota 6 e Programa de Pós Graduação em Nutrição e Saúde Pública, 

também com Nota 6), um programa na Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

(Ciências dos Alimentos com Nota 7) e mais um programa Inter-Unidades: Faculdade 

de Economia e Administração, Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Faculdade de 

Saúde Pública (Nutrição Humana Aplicada, com Nota 4). 

 Os números acima mostram que os programas de PG na área de Alimentação e 

Nutrição são poucos diante da dimensão e importância da USP na produção e 

disseminação de ciência e tecnologia no plano nacional e internacional. 

 Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), em 6 décadas de história, 

a área de Nutrição esteve sob responsabilidade da Divisão de Nutrologia desde finais da 

década de 50, e se consolidou como importante centro formador de recursos humanos 

na área. 

 A criação do Curso de Nutrição e Metabolismo (CNM) pela FMRP e a alocação 

dos docentes em diferentes departamentos a partir de 2003 representou um forte 



incremento a este núcleo, diversificando linhas de pesquisa e formando nutricionistas e 

de outros profissionais na área de saúde. 

 Alguns aspectos devem ser destacados como diferenciais em nossa realidade: 

são vários os pesquisadores na FMRP trabalhando com Nutrição e Metabolismo nos 

diferentes PPGs do campus e em diferentes áreas do saber (Fisiologia, Bioquímica, 

Farmacologia, Imunologia e Patologia, entre outros.); a própria criação do curso de 

graduação em Nutrição, representando 10% do total de títulos de graduação da FMRP; a 

proximidade com o Hospital das Clínicas; os poucos PPGs em Alimentação e Nutrição 

na USP e a inexistência de PPG na USP com ênfase em Nutrição Clínica. 

 Vale ressaltar que 84% dos nossos ex alunos estão fazendo pós-graduação, 60% 

em programas de PG da FMRP-USP nos diferentes departamentos (Clínica Médica, 

Pediatria, Medicina Social, Fisiologia, Farmacologia e Patologia, entre outros). 

 O PPG em Nutrição e Metabolismo busca o fortalecimento científico e 

tecnológico da área pela FMRP-USP, bem como agregar grupos de pesquisadores de 

diferentes profissões que já apresentam expressiva produção científica e tecnológica na 

área. Tem o objetivo de promover o aprimoramento científico de profissionais da área 

da Saúde, visando a formação de docentes pesquisadores com autonomia, que reflitam 

sobre compromissos pedagógicos, científicos e profissionais, capacitados para o 

desenvolvimento de atividades científicas de qualidade e de relevância para o campo da 

Nutrição. 

 Assim, este Programa de Pós Graduação de Mestrado e Doutorado Acadêmico, 

envolve inicialmente docentes da FMRP de 3 Departamentos: Clínica Médica (Divisão 

de Nutrição e Metabolismo, Divisão de Endocrinologia e Metabologia, Divisão de 

Geriatria e Divisão de Nutrologia) Departamento de Medicina Social e Departamento de 

Pediatria, com participação de uma docente da EERP-USP, distribuídos em 2 linhas de 

pesquisa (1- Nutrição e Saúde; 2- Abordagem Nutricional nas doenças). 

 As inscrições e o processo seletivo estão previstos para novembro de 2016 com 

início das aulas e atividades a partir de março de 2017. O número de vagas oferecidas 

obedecerá a disponibilidade dos docentes, respeitando para isto os regulamentos e 

regimentos do programa e da Universidade de São Paulo. O número de bolsas 

disponibilizadas dependerá da cota a ser liberada pela área da Nutrição na Capes. 

 Portando estaremos abertos a receber alunos de todas as áreas da saúde que se 

identificarem e tiverem interesse em trabalhar com projetos na área de Nutrição e 

Metabolismo. 

  

 


