
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NUTRIÇÃO – PPGN/CCS 

• O PPGN convida a comunidade e os acadêmicos 
dos PPGs nas áreas biomédicas do CCB, do CCS, 
do EQA e do CDS da UFSC para realizar 
matrícula para o período de 2018.1 em algumas 
disciplinas da grade de optativas do PPGN/UFSC. 

 
• As disciplinas disponível são: 

– NTR1321000 – Radicais Livres, Antioxidantes 
Naturais e Aterosclerose (2C). Prof. Edson Luiz da 
Silva (responsável). 

– NTR410140 – Nutrigenômica (2C). Profa. Júlia 
Dubois Moreira (responsável) 

– NTR410141 – Padrões alimentares em refeições e 
lanches: Aplicação da análise fatorial com método 
de estimação de componentes principais (2C). 
Profa. Maria Alice Altenburg de Assis 
(responsável). 
 

 
• Os detalhes de cada disciplina estão nas páginas 

abaixo. 
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 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NUTRIÇÃO – PPGN/CCS 

• Disciplina NTR1321000 – Radicais Livres, 
Antioxidantes Naturais e Aterosclerose 

• Créditos: 02 
• Nível: Mestrado e Doutorado 
• Prof. Responsável: Edson Luiz da Silva 
• Email: edson.silva@ufsc.br 

 
• Ementa: O aluno deverá compreender 

conceitos e desenvolver análise critica sobre: 
conceito e formação dos radicais livres; 
química dos antioxidantes; sistemas de 
defesa antioxidantes primários e secundários; 
hipótese oxidativa da aterosclerose; 
metabolismo dos antioxidantes de origem 
dietética. 

 
 

• Serão oferecidas 14 vagas na seguinte 
distribuição: até 08 vagas serão reservadas à 
pós-graduandos do PPGN e demais vagas aos 
pós-graduandos oriundos de outros PPGs. Caso 
o PPGN não utilize as 08 vagas, serão 
redistribuídas aos demais interessados.  

• Os interessados deverão encaminhar suas 
intenções para a professora responsável por e-
mail (encaminhando o Histórico Escolar) até o 
dia 28 de fevereiro. 
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 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NUTRIÇÃO – PPGN/CCS 

• Disciplina NTR410140 – Nutrigenômica 
• Créditos: 02 
• Nível: Mestrado e Doutorado 
• Prof. Responsável: Júlia Dubois Moreira 
• Email: juliamoreira@gmail.com 

 
• Ementa: transcrição gênica; conceitos de 

nutrigenômica, nutrigenética e epigenética; 
controle da expressão gênica por nutrientes; 
receptores nucleares para nutrientes; vias de 
sinalização celular ativadas por nutrientes e 
compostos bioativos presentes nos alimentos 
e seus efeitos metabólicos; efeitos 
terapêuticos de nutrientes e compostos 
bioativos sobre doenças e o estado 
nutricional. 
 

 
 

• Serão oferecidas 14 vagas na seguinte 
distribuição: até 08 vagas serão reservadas à 
pós-graduandos do PPGN e demais vagas aos 
pós-graduandos oriundos de outros PPGs. Caso 
o PPGN não utilize as 08 vagas, serão 
redistribuídas aos demais interessados.  

• Os interessados deverão encaminhar suas 
intenções para a professora responsável por e-
mail (encaminhando o Histórico Escolar) até o 
dia 28 de fevereiro. 
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 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NUTRIÇÃO – PPGN/CCS 

• Disciplina NTR410141 – Projetos Articulados 
de Pesquisa (PAP): Padrões alimentares em 
refeições e lanches: Aplicação da análise 
fatorial com método de estimação de 
componentes principais. 

• Créditos: 02 
• Nível: Mestrado e Doutorado 
• Prof. Responsável: Maria Alice Altenburg de 

Assis 
 

• Ementa: Base teórica, cálculo e análise do 
consumo alimentar de acordo com o tipo de 
refeição, por meio de técnicas estatísticas 
avançadas em estudos com delineamento 
transversal. Aplicação de Análise Fatorial (AF) 
com método de estimação de Componentes 
Principais em banco de dados de escolares. 
Discutir aspectos positivos e limitações das 
técnicas de análise estatísticas em função dos 
resultados obtidos na análise de dados. 

 
 

• Serão oferecidas 14 vagas na seguinte 
distribuição: até 08 vagas serão reservadas à 
pós-graduandos do PPGN e demais vagas aos 
pós-graduandos oriundos de outros PPGs. Caso 
o PPGN não utilize as 08 vagas, serão 
redistribuídas aos demais interessados.  

• Os interessados deverão encaminhar suas 
intenções para a professora Patricia de Fragas 
Hinnig por e-mail (encaminhando o Histórico 
Escolar) até o dia 28 de fevereiro. 

• E-mail: phinnig@yahoo.com.br 
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