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3.4. Óleos voláteis;
3.5. Saponina;
3.6. Antraquinonoas.
4. CONTROLE DE QUALIDADE DE FITOTERÁPICOS.
-----------------------------------------------------------------------
COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS
1. INTRODUÇÃO
Importância de diferentes sistemas heterocíclicos
2. NOMENCLATURA
Nomes triviais de sistemas heterocíclicos
Nomenclatura sistemática (Hantzsch-Widman) para deriva-

dos monocíclicos;
Sistemas de anéis fundidos.
3. HETEROCICLOS AROMÁTICOS
Aspectos Gerais
Critérios de aromaticidade;
Reatividade de heteroaromáticos;
Tautomerismo de heteroaromáticos.
4. SÍNTESE DE ANÉIS
Reações de ciclização;
Substituição nucleofílica em carbono saturado;
Adição nucleofílica intramolecular a grupos carbonila;
Adição intramolecular de nucleófilo a duplas ligações, 

ciclização em tripla ligação, ciclizaçã via radical, ciclização via 
carbono e nitreno;

Reações de cicloadição: cicloadição 1.2 – dipolar, reações 
Hetero-Diels-Alder, cicloadição tipo [2=2] e [4+2].

5. SÍNTESE E REATIVADA DE ANÉIS DE TRÊS MEMBROS: 
AZIRIDIAS, OXIRANAS

6. SÍNTESE DE ANÉIS DE QUATRO MEMBROS: ?-LACTAMAS
7. SÍNTESE E REATIVIDADE DE ANÉIS DE CINCO MEMBROS
Reações tipo Hantzsch, knorr, Feist-Benary, Croda, Fissel-

mann e cicloadições;
Reações de obtenção de anéis com diferentes (2,3) hete-

roátomos;
Reações de substituição eletrofílica e nucleofílica.
8. SÍNTESE DE ANÉIS DE SEIS MEMBROS
Piridina, piridazina, pirimidina, tri e tetrazinas e com dife-

rentes heteroatomos.
9. SINTESE DE ANÉIS FUNDIDOS
Aneis de cinco membros. Indois
Reações de Fischer, Madelung, Reissert e Nenitzeescu; isoin-

dois, benzofuramos e benzotiofenos
10. SÍNTESE DE SISTEMAS FUNDIDOS
Anéis de seis membros. Quinolinas e isoquinolinas, purinas, 

pirimidinas, pirazinas;
Reações tipo Skraup, Friedlander, Pfitzinger, Bischler- Napie-

ralski, Pictet-Spengler,Pomeraz-Feitsch;
Outros sistemas envolvendo diferentes heteroátomos.
11. SÍNTESE DE ANÉIS DE SETE MEMBROS
Benzodiazepinicos
12. REAÇÕES DE HETERO-DIELS-ALDER.
---------------------------------------------------------------------------

----------
CONTROLE BIOLÓGICO DE QUALIDADE DE MEDICAMEN-

TOS E COSMÉTICOS
1. Controle total e garantia da qualidade;
2. Contaminação microbiana de produtos farmacêuticos;
3. Analise de qualidade de produtos não estéreis;
4. Controle de produtos estéreis;
5. Teste de pirogênio;
6. Teste de esterilidade;
7. Eficácia de conservantes;
8. Dosagem microbiana de antibióticos e fatores de cres-

cimento;
9. Ensaios toxicológicos.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------
CONTROLE FÍSICO E QUÍMICO DE QUALIDADE DE MEDICA-

MENTOS E COSMÉTICOS
1. Garantia total da qualidade;
2. Preparação e emprego de substancias químicas de 

referencia;
3. Amostragem e controle de processo;
4. Métodos físicos no controle de qualidade de medicamen-

tos e cosméticos;
5. Material de acondicionamento e embalagem para medi-

camentos e cosméticos;
6. Estabilidade de medicamentos e cosméticos;
7. Eletroforese capilar: teoria e aplicações no controle de 

qualidade;
8. Ressonância magnética nuclear: teoria e aplicação no 

controle de qualidade;
9. Métodos termoanaliticos; teoria e aplicação no controle 

de qualidade;
10. Validação de métodos analíticos;
11. Metodologia analítica moderna para avaliação de novas 

substancias terapêuticas de origem biológica;
12. Espectroscopia no infravermelho próximo: teoria e apli-

cações no controle de qualidade;
13. Importância e aplicações da extração com fluidos 

supercríticos na preparação de amostras para analise de medi-
camentos e cosméticos;

14. Polarografia teoria e aplicações no controle de qua-
lidade;

15. Espectro fotometria derivada: teoria e aplicações no 
controle de qualidade;

16. Aplicações da cromatografia liquida de alta eficiência 
acoplada a espectrometria de massa na analise de medicamen-
tos e cosméticos;

17. Aplicações da cromatografia gasosa acoplada a espec-
trometria de massa.na analise de medicamentos e cosméticos

18. Cromatografia liquida de alta eficiência: teoria e apli-
cações na analise de medicamentos, cosméticos e em estudos 
da estabilidade;

19. Cromatografia liquida de alta eficiência em fase quiral: 
teoria e aplicações no controle de qualidade;

20. Cromatografia em camada delgada de alta eficiência; 
teoria e aplicações na analise de medicamentos e na determina-
ção da pureza de substancias químicas de referência.

-------------------------------------------------------------------------
COSMETOLOGIA
1. Desenvolvimento e classes (categorias) de produtos 

cosméticos;
2. Formas de apresentação cosmética e classes de ingre-

dientes das formulações;
3. Desodorantes e antitranspirantes;
4. Dentifrícios e enxaguatorios bucais;
5. Produtos para barba e pós-barba;
6. Xampus e condicionadores;
7. Alisantes capilares;
8. Maquilagem para a área dos olhos;
9. Maquilagem para a boca;
10. Avaliação da eficácia de produtos cosméticos;
11. Foto proteção.
------------------------------------------------------------------
FARMÁCIA CLÍNICA
1. Integração entre a Farmácia, o Hospital e o Sistema 

Único de Saúde;
2. Atenção farmacêutica no âmbito hospitalar;
3. Política Nacional de Medicamentos;
4. Gerenciamento da Farmácia Hospitalar;
5. Seleção de medicamentos e correlatos;
6. Sistemas de distribuição de medicamentos e correlatos;
7. Farmacoepidemiologia;
8. Farmacotécnica hospitalar;
9. Prescrição, Dispensação e uso de medicamentos genéri-

cos e similares;
10. Informação sobre medicamento;

1. Doença de Chagas
2. Leishmaniose cutâneas e visceral
3. Malária
4. Toxoplasmose
5. Tricomoníase
6. Protozooses intestinais
7. Esquistossomose
8. Cisticercose
9. Filarioses
10. Helmintíases Intestinais
II – Fisiopatologia e Diagnóstico das Parasitoses emergentes
ESPECIALIDADE: MICOLOGIA CLÍNICA
CONTEÚDO
1. Diagnóstico micológico das micoses humanas:
- Dermatofitoses;
- Candidíases;
- Pityriasis versicolor e Piedras;
- Paracoccidioidomicose e Lobomicose;
- Histoplasmose;
- Pneumocistose;
- Esporotricose;
- Cromoblastomicose;
- Micetomas;
- Criptococose;
- Zigomicose;
- Aspergilose.
ESPECIALIDADE: IMUNOLOGIA CLÍNICA
CONTEÚDO
01. Reposta imune inata;
02. Linfócitos B e mecanismos efetores da resposta humoral;
03. Linfócitos T e mecanismos efetores da resposta imune 

celular;
04. Imunologia dos transplantes;
05. Imunologia dos tumores;
06. Fisiopatologia e Imunodiagnóstico da(s):
 - a. doenças auto-imunes
 - b. reações de hipersensibilidades
 - c. imunodeficiências
 - d. doenças infecciosas
 - e. doenças parasitárias
ESPECIALIDADE: BIOQUÍMICA CLÍNICA
CONTEÚDO
01. Estudo dos líquidos biológicos (exceto sangue);
02. Estudo dos eletrólitos e equilíbrio ácido-base;
03. Avaliação da função endócrina;
04. Avaliação da função renal;
05. Avaliação da função hepática;
06. Avaliação da função cardíaca;
07. Diabetes;
08. Dislipemias;
09. Distúrbios ósseos;
10. Distúrbios do Metabolismo do Ferro e de Porfirias.
ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA CLÍNICA
CONTEÚDO
01. Hemopoese. Fatores de crescimento. Regulação;
02. Morfologia e função da série eritrocitária normal e 

patológica;
03. Morfologia e função da série leucocitária;
04. Cinética da migração leucocitária;
05. Patologia da série leucocitária;
06. Anemias: conceito, classificação, diagnóstico labora-

torial;
07. Hemoglobinopatias;
08. Leucemias: conceito, classificação, diagnóstico labo-

ratorial;
09. Hemostasia e Coagulação;
10. Fisiopatologia da série plaquetária, distúrbios da coa-

gulação.
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Edital FCF/ATAc nº 09/2016
Abertura de Inscrição ao Concurso de Livre-Docência junto 

ao Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas da Universidade de São Paulo.

De acordo com a legislação vigente e com o deliberado 
pela Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo (FCF/USP), em sessão ordinária de 
21/12/2015, faço público que estarão abertas as inscrições ao 
concurso para Livre-Docência junto ao Departamento de Farmá-
cia, nas especialidades de Biofarmacognosia, Compostos Hete-
rocíclicos, Controle Biológico de Qualidade de Medicamentos e 
Cosméticos, Controle Físico e Químico de Qualidade de Medi-
camentos e Cosméticos, Cosmetologia, Farmácia Clínica, Far-
macotécnica, Química Farmacêutica e Tecnologia Farmacêutica.

Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência 
Técnica Acadêmica da FCF/USP, sito à Avenida Professor Lineu 
Prestes, 580, Bloco 13 A, 1º andar, na Cidade Universitária 
"Armando de Salles Oliveira", no período de 02 a 31 de agosto 
de 2016, todos os dias úteis, das 14:00 às 17:00 horas, mediante 
apresentação de requerimento dirigido à Sra. Diretora da Facul-
dade, acompanhado dos seguintes documentos:

I - prova de quitação com o Serviço Militar para os candida-
tos de sexo masculino;

II - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

III - título de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconheci-
do ou de validade nacional;

IV - dez exemplares de Memorial Circunstanciado, no qual 
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos e com indicação, em 
separado, devidamente comprovada, dos títulos, trabalhos e 
atividades posteriores ao grau de Doutor;

V- dez exemplares de tese original ou de texto que sistema-
tize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

No Memorial Circunstanciado o candidato deverá salientar 
o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições para 
o ensino.

Os candidatos em exercício de função docente na Univer-
sidade de São Paulo e os estrangeiros serão dispensados da 
apresentação dos documentos referidos nos itens I e II.

Para obtenção do título de Livre-Docente são exigidos os 
seguintes requisitos e provas:

I - prova escrita (peso 2);
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela (peso 3);
III – julgamento do memorial, com prova pública de argui-

ção (peso 3);
IV - avaliação didática (peso 2).
Os programas referentes às especialidades em concurso 

são:
BIOFARMACOGNOSIA
1. OBTENÇÃO RACIONAL DE DROGAS VEGETAIS: CULTIVO, 

COLHEITA E PROCESSAMENTO.
2. MORFOLOGIA EXTERNA E ANATOMIA DE DROGAS VEGE-

TAIS CONSTITUÍDAS DE:
2.1. Folhas;
2.2. Flores;
2.3. Frutos;
2.4. Sementes;
2.5. Cascas;
2.6. Órgãos subterrâneos.
3. PRINCIPAIS GRUPOS DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

DE APLICAÇÃO FARMACÊUTICA. ASPECTOS QUÍMICOS E BIO-
LÓGICOS.

3.1. Alcalóides;
3.2. Flavonoides;
3.3. Taninos;

Legislação Bromatológica;
Normas internacionais NBR ISO 9001, NBR ISO 14000, NBR 

ISO 22000.
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
Estrutura, composição dos alimentos e a microbiota;
Preservação dos alimentos por agentes físicos e químicos;
Microbiologia de alimentos de origem vegetal e animal;
Metodologia laboratorial para análise microbiológica de 

alimentos;
Principais grupos de microrganismos que se desenvolvem 

nos alimentos;
Toxinfecções alimentares.
 aculdade de Ciências Farmacêuticas
Edital FCF/ATAc nº 08/2016
Abertura de Inscrição ao Concurso de Livre-Docência junto 

ao Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

De acordo com a legislação vigente e com o deliberado 
pela Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo (FCF/USP), em sessão ordinária 
de 21/12/2015, faço público que estarão abertas as inscrições 
ao concurso para Livre-Docência junto ao Departamento de 
Análises Clínicas e Toxicológicas, nas especialidades de Citolo-
gia Clínica; Microbiologia Clínica; Patologia Geral; Toxicologia; 
Parasitologia Clínica; Micologia Clínica; Imunologia Clínica; 
Bioquímica Clínica e Hematologia Clínica.

Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência 
Técnica Acadêmica da FCF/USP, sito à Avenida Professor Lineu 
Prestes, 580, Bloco 13 A, 1º andar, na Cidade Universitária 
"Armando de Salles Oliveira", no período de 02 a 31 de agosto 
de 2016, todos os dias úteis, das 14:00 às 17:00 horas, mediante 
apresentação de requerimento dirigido à Sra. Diretora da Facul-
dade, acompanhado dos seguintes documentos:

I - prova de quitação com o Serviço Militar para os candida-
tos de sexo masculino;

II - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

III - título de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconheci-
do ou de validade nacional;

IV - dez exemplares de Memorial Circunstanciado, no qual 
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos e com indicação, em 
separado, devidamente comprovada, dos títulos, trabalhos e 
atividades posteriores ao grau de Doutor;

V- dez exemplares de tese original ou de texto que sistema-
tize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

No Memorial Circunstanciado o candidato deverá salientar 
o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições para 
o ensino.

Os candidatos em exercício de função docente na Univer-
sidade de São Paulo e os estrangeiros serão dispensados da 
apresentação dos documentos referidos nos itens I e II.

Para obtenção do título de Livre-Docente são exigidos os 
seguintes requisitos e provas:

I - prova escrita (peso 2);
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela (peso 3);
III – julgamento do memorial, com prova pública de argui-

ção (peso 3);
IV - avaliação didática (peso 2).
Os programas referentes às especialidades em concurso 

são:
ESPECIALIDADE: CITOLOGIA CLÍNICA
CONTEÚDO
01. Noções gerais de Citologia Clínica, coleta de material 

citológico e análise morfológica;
02. Citologia cérvico-vaginal, coleta e confecção de esfre-

gaço;
03. Citologia cérvico-vaginal hormonal em pré-menarca, 

gravidez e menopausa;
04. Alterações celulares e agentes patogênicos presentes no 

processo inflamatório específico e inespecífico;
05. Reconhecimento de neoplasias e critérios morfológicos 

de malignidade;
06. Biologia do Câncer de colo uterino e diagnóstico das 

lesões causadas por papiloma vírus humano;
07. Classificação de papanicolau, Richard, Sistema de 

Bethesda;
08. Análises citológicas do líquido seminal (esperma): 

colheita, análise e critérios segundo OMS;
09. Citopatologia não-ginecológica;
10. Citopatologia mamária e critérios morfológicos de 

inflamação e malignidade;
11. Citopatologia urinária e critérios morfológicos de infla-

mação e malignidade.
ESPECIALIDADE: MICROBIOLOGIA CLÍNICA
CONTEÚDO
01. Diagnóstico bacteriológico das diarréias infecciosas;
02. Diagnóstico bacteriológico das infecções urinárias e do 

trato geniturinário;
03. Diagnóstico bacteriológico das infecções do trato respi-

ratório superior e inferior;
04. Diagnóstico bacteriológico das infecções cutâneas e 

subcutâneas;
05. Diagnóstico bacteriológico das meningites;
06. Diagnóstico bacteriológico das septicemias;
07. Exames bacteriológico dos líquidos biológicos, transu-

datos e exsudatos;
08. Provas de sensibilidade a antibióticos e quimioterápicos;
09. Controle de qualidade em Microbiologia Clínica;
10. Biossegurança em laboratório de Microbiologia clínica.
ESPECIALIDADE: PATOLOGIA-GERAL
CONTEÚDO
01. Lesão reversível: Edema celular e esteatose;
02. Lesão irreversível: Necrose;
03. Pigmentação patológica: icterícia;
04. Trombose e embolia;
05. Infarto;
06. Fenômenos vasculares na inflamação aguda;
07. Fenômenos celulares na inflamação;
08. Reparação tecidual-cicatrização;
09. Alteração do crescimento celular;
10. Neoplasia: conceitos gerais.
ESPECIALIDADE: TOXICOLOGIA
CONTEÚDO
01. Toxicocinética;
02. Toxicodinâmica: principais mecanismos de ação tóxica;
03. Avaliação da toxicidade;
04. Carcinogênese química;
05. Avaliação da Toxicidade embrionária e fetal;
06. Toxicologia Ambiental: principais contaminantes da 

atmosfera;
07. Toxicologia de Alimentos: principais contaminantes 

intencionais e não intencionais;
08. Toxicologia Ocupacional: principais contaminantes do 

ambiente de trabalho;
09. Controle da exposição e prevenção da intoxicação de 

trabalhadores;
10. Monitorização terapêutica;
11. Dopagem no esporte;
12. Conceitos básicos da farmacodependência: drogas e 

fármacos psicoativos;
13. Avaliação toxicológica de novos insumos para tera-

pêutica.
ESPECIALIDADE: PARASITOLOGIA CLÍNICA
CONTEÚDO
I – Fisiopatologia e Diagnóstico da(s):

Artigo 1º - A eleição para representante dos Antigos Alunos 
de Graduação junto à Congregação da ESALQ, será realizada 
no dia 22 de setembro de 2016, das 9 às 16h30, na Secretaria 
da Assistência Acadêmica, para preenchimento de uma vaga 
conforme determinação estatutária.

 - Parágrafo 1º - o mandato vigorará a partir de 27 de 
setembro de 2016, por um ano.

Parágrafo 2º - será considerado representante o candidato 
que obtiver maior número de votos, e suplente o que obtiver a 
colocação imediatamente inferior.

Parágrafo 3º - o representante não poderá ser docente, 
servidor não docente ou aluno da Universidade, garantido o 
direito de voto.

 - Parágrafo 4º - em caso de empate, serão adotados suces-
sivamente os seguintes critérios de desempate:

 - I - o maior tempo de formado;
 - II - o diplomado mais idoso.
Artigo 2º - O registro de candidaturas será feito na Assis-

tência Acadêmica ou pelo e-mail atac-esalq@usp.br, mediante 
requerimento ao Diretor da ESALQ, até o dia 21 de setembro 
de 2016, às 17h.

 - Parágrafo Único - é facultativo o registro de candidaturas, 
podendo ser votados antigos alunos que não requereram o seu 
registro.

Artigo 3º - A eleição será realizada por intermédio de cédula 
única, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa eleitoral.

Parágrafo 1º - a cédula conterá o nome da Unidade, o tipo 
da eleição, nome dos candidatos inscritos, caso haja inscrições, e 
linha pontilhada, caso o voto não recaia nos inscritos.

 - Parágrafo 2º - antes de votar, o eleitor se identificará e 
assinará a lista específica da eleição.

 - Parágrafo 3º - não será permitido voto por procuração.
 - Artigo 4º - Será garantido o sigilo do voto e a inviolabi-

lidade da urna.
Artigo 5º - A eleição será presidida por um Professor da 

Escola, auxiliado por mesários, pertencente ao corpo docente ou 
administrativo, indicados pelo Diretor.

Artigo 6º - A Assistência Acadêmica providenciará, em 
tempo hábil, todo o material necessário à realização do pleito.

 - Artigo 7º - A apuração do pleito será imediatamente após 
o término da eleição, proclamando-se o resultado.

Artigo 8º - A Ata de abertura e encerramento dos trabalhos 
será feita pelo presidente da mesa e nela constarão todos os 
detalhes pertinentes à eleição.

Artigo 9º - Encerrada a apuração, todo o material será 
encaminhado à Assistência Acadêmica que conservará pelo 
prazo de 30 dias.

Artigo 10 - No prazo de 3 dias úteis, após a proclamação 
dos eleitos, poderá ser impetrado recursos sobre o resultado da 
eleição ao Diretor da Escola, sem efeito suspensivo.

 - Artigo 11 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvi-
dos, de plano, pelo Diretor da Escola.

 - Artigo 12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Edital FCF/ATAc nº 07/2016
Abertura de Inscrição ao Concurso de Livre-Docência junto 

ao Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 
Paulo.

De acordo com a legislação vigente e com o deliberado 
pela Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo (FCF/USP), em sessão ordinária 
de 21/12/2015, faço público que estarão abertas as inscrições 
ao concurso para Livre-Docência junto ao Departamento de 
Alimentos e Nutrição Experimental, nas especialidades de 
Nutrição Humana; Química e Bioquímica de Alimentos, Fisca-
lização e Controle de Qualidade de Alimentos e Microbiologia 
de Alimentos.

Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência 
Técnica Acadêmica da FCF/USP, sito à Avenida Professor Lineu 
Prestes, 580, Bloco 13 A, 1º andar, na Cidade Universitária 
"Armando de Salles Oliveira", no período de 02 a 31 de agosto 
de 2016, todos os dias úteis, das 14:00 às 17:00 horas, mediante 
apresentação de requerimento dirigido à Sra. Diretora da Facul-
dade, acompanhado dos seguintes documentos:

I - prova de quitação com o Serviço Militar para os candida-
tos de sexo masculino;

II - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

III - título de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconheci-
do ou de validade nacional;

IV - dez exemplares de Memorial Circunstanciado, no qual 
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos e com indicação, em 
separado, devidamente comprovada, dos títulos, trabalhos e 
atividades posteriores ao grau de Doutor;

V- dez exemplares de tese original ou de texto que sistema-
tize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

No Memorial Circunstanciado o candidato deverá salientar 
o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições para 
o ensino.

Os candidatos em exercício de função docente na Univer-
sidade de São Paulo e os estrangeiros serão dispensados da 
apresentação dos documentos referidos nos itens I e II.

Para obtenção do título de Livre-Docente são exigidos os 
seguintes requisitos e provas:

I - prova escrita (peso 2);
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela (peso 3);
III – julgamento do memorial, com prova pública de argui-

ção (peso 3);
IV - avaliação didática (peso 2).
Os programas referentes às especialidades em concurso 

são:
NUTRIÇÃO HUMANA
Importância bioquímica e fisiológica de macro e micronu-

trientes e de compostos bioativos dos alimentos;
Recomendações nutricionais, avaliação do consumo alimen-

tar e do estado nutricional;
Deficiências e excessos nutricionais;
Nutrição e doenças crônicas não transmissíveis;
Problemas nutricionais no Brasil e estratégias para reduzi-

los;
Genética e genômica em Nutrição Humana;
Nutrição em estados fisiológicos especiais.
QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS
Água nos alimentos;
Química e bioquímica de proteínas, lipídios e carboidratos;
Mecanismos de deterioração em alimentos;
Fisiologia, bioquímica e biologia molecular pós-colheita;
Compostos bioativos em alimentos;
Influência do processamento sobre as propriedades nutri-

cionais dos alimentos;
Enzimologia de alimentos e matérias-primas alimentares.
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMEN-

TOS
Alimentos de origem animal e vegetal, “in natura” e 

processados;
Gestão da qualidade de alimentos;
Aditivos alimentares;
Análise e caracterização dos principais componentes;
Análises físicas e sensoriais de alimentos;
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