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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA N.º 13/2008 CEFID/UDESC 
 
 

O Diretor Geral do Centro de Educação Física e Desportos - 
CEFID, atendendo ao que dispõe o Regimento do Programa 
de Pós-Graduação DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO 
MOVIMENTO HUMANO, aprovado pela Resolução n.º 011/07-
CONSUNI e, no uso de suas atribuições 

Resolve: 

Abrir inscrições e determinar procedimentos para seleção e matrícula no Curso de 
Doutorado em Ciências do Movimento Humano. 
 
 
1- DAS INSCRIÇÕES 
 
 
1.1. Serão admitidos à inscrição no Curso de Doutorado em Ciências do Movimento 
Humano os portadores de diploma de graduação em Curso de nível superior com 
duração plena reconhecido pelo MEC e de diploma de Curso de Mestrado stricto sensu 
aprovado pela CAPES. 
 
1.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 19 de novembro a 18 de 
dezembro de 2008, das 8:00h às 12:00h ou das 14:00h às 18:00h, diretamente na 
Secretaria de Pós-Graduação do CEFID/UDESC, ou via correio (Coordenadoria do 
Programa de Mestrado em Ciências do Movimento Humano, Rua Pascoal Simone, 149 – 
Coqueiros, 88080-350 – Florianópolis, SC). As inscrições via correio deverão ser postadas 
por SEDEX até o dia 16 de dezembro de 2008. Mais informações pelo telefone (48) 3244-
2260, pelo endereço eletrônico d7mestrado@udesc.br ou pela página do Programa na 
Internet (http://www.cefid.udesc.br/pos). 
 
1.3. Para a inscrição deverão ser entregues (ou enviados) os seguintes documentos: 

• Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO 1), com a indicação de 
um possível orientador, conforme disponibilidade de orientação registrada no item 
2 deste edital; 

 

• Fotocópia autenticada do diploma(1) e do histórico escolar do Curso de Graduação; 
 

• Fotocópia autenticada do diploma(1) e do histórico escolar do Curso de Mestrado (o 
curso deverá ser reconhecido pela CAPES ou validado no Brasil, se realizado no 
exterior);  

 

• Cópia da dissertação de Mestrado; 
 

• Curriculum Vitae comprovado (encadernar e anexar comprovantes numericamente 
identificados em consonância com o mencionado no currículo) no modelo Lattes 



 

do CNPq (http://lattes.cnpq.br), com a produção científica dos últimos 5 anos(2). 
Não serão aceitos outros formatos; 

 

• Prova de estar em dia(última eleição) com as obrigações eleitorais, no caso de 
candidatos brasileiros; 

 
• Prova de estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos 

brasileiros; 
 
• Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (não serão aceitos documentos 

similares), para candidatos brasileiros; no caso de estrangeiros, os exigidos pela 
legislação específica; 
 

• Uma fotografia 3x4 recente; 
 

• Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais). Ver instruções para emissão do boleto (ANEXO 2). Para as 
inscrições via correio o candidato poderá enviar, juntamente com os demais 
documentos exigidos, um cheque nominal e cruzado em favor da UDESC/Pós-
Graduação do CEFID; 
 

• Memorial descritivo contendo a análise das experiências acadêmicas e 
profissionais, as razões de escolha do Programa, da Linha de pesquisa, bem como 
a descrição dos interesses de pesquisa. Formatação: limite máximo de 10 páginas, 
Fonte Arial 12 pt, espaçamento entre linhas 1,5, alinhamento justificado, folha A4; 
 

• Pré-projeto de Tese, em três vias (encadernar separadamente cada cópia). O pré-
projeto deverá versar sobre tema vinculado à área de concentração e à linha de 
pesquisa pretendida, incluindo, no mínimo, os seguintes itens: título, introdução 
(formulação do problema, justificativa e objetivos), revisão preliminar da literatura, 
material e métodos, viabilidade (cronograma) e referências bibliográficas. 
Formatação: limite máximo de 15 páginas, Fonte Arial 12 pt, espaçamento entre 
linhas 1,5, alinhamento justificado, folha A4; 
 

• Carta de recomendação de dois professores doutores (ANEXO 3); 
 

• Termo de compromisso da instituição de origem (ANEXO 4), quando pertinente, 
contendo a liberação do candidato por pelo menos 20 horas semanais para cursar 
o Doutorado; 
 

• Fotocópia do documento comprobatório de proficiência em Língua Inglesa(3), 
realizada nos últimos cinco anos, em qualquer Instituição de Ensino Superior 
competente. Serão também aceitos certificados TOEFL, IELTS, Michigan e ELSA, 
cuja pontuação ou níveis serão analisados por Comissão designada pelo 
Colegiado do Programa. Ao candidato estrangeiro, será exigido o exame de 
proficiência em língua portuguesa. 

 
(1) Conforme Resolução 020/2005/CONSEPE, art. 3º, § 1º: Na ausência do diploma, o candidato poderá 

apresentar declarações de conclusão do curso de graduação e/ou de Mestrado com a data que colou grau 
ou defendeu dissertação. A declaração de conclusão deverá ser substituída pelo diploma devidamente 
registrado no prazo máximo de até 6 meses da data do início do semestre letivo do curso, sob pena de, 
não o fazendo, ser desligado do curso, perdendo a vaga no mesmo. 
 

(2) Para efeito de pontuação será computada a produção intelectual do candidato desde 2004 até a data de 
fechamento do período de inscrições previsto neste edital (18/12/2008). No caso de publicações no prelo, 



 

o candidato deverá apresentar a Carta de Aceite contendo o ano de publicação e, se houver, o volume 
e/ou o número. 

 
(3) Para os alunos do Doutorado será exigida proficiência em um segundo idioma (Francês, Italiano, Alemão 

ou Espanhol), cujo comprovante deverá ser obtido, obrigatoriamente, até o final dos primeiros 18 (dezoito) 
meses do curso. 

 
 
2 - DAS VAGAS 
 
 
2.1. Serão oferecidas 7 (sete) vagas, para ingresso no primeiro semestre de 2009, 
distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 

 
Professor Orientador / Linha de Pesquisa Vagas E-mail 

Prof. Dr. Alexandro Andrade / (1) e (3) 01 d2aa@udesc.br  

Prof. Dr. Francisco Rosa Neto / (2) 01 franciscorosaneto@terra.com.br   

Profª. Dr.ª Giovana Zarpellon Mazo / (1) 01 d2gzm@udesc.br 

Prof. Dr. Helio Roesler / (2) e (3) 01 d2hr@udesc.br 

Prof. Dr. Ruy Jornada Krebs / (2) 01 d2rjk@udesc.br 

Prof Dr. Sebastião Iberes Lopes Melo / (2) e (3) 01 d2silm@udesc.br  

Prof. Dr. Tales de Carvalho / (1) 01 tales@ativanet.com.br 

Total de vagas 07  

Onde: (1) Atividade Física e Saúde; (2) Comportamento Motor e (3) Desempenho no Esporte 
 
 
3 - DA SELEÇÃO 
 
3.1. Análise documental: dias 05 e 06 de fevereiro. Divulgação da lista de deferimentos e 
indeferimentos da inscrição no dia 10 de fevereiro, a partir das 15:00 h no site do 
programa(http://www.cefid.udesc.br/pos). 
 
3.2. O processo de seleção será realizado por uma comissão especialmente designada 
para este fim pela Coordenação do Programa, que efetuará a seleção em 2 (duas) 
etapas: 
 

1ª Etapa (eliminatória e classificatória): análise do Curriculum Vitae e do Pré-
projeto de Tese. O Curriculum Vitae será analisado de acordo com os critérios 
estabelecidos no ANEXO 5 deste edital. Será eliminado o candidato que obtiver 
pontuação igual a 0 (zero) em qualquer um dos quatro itens avaliados (1 – Idiomas; 
2 – Docência no ensino superior; 3 – Orientações concluídas e atividades de 
pesquisa; 4 – Produção Intelectual). A análise do Pré-Projeto de Tese será 
realizada conforme os critérios apresentados no ANEXO 6. Será eliminado o 
candidato que não atingir a pontuação mínima exigida (42 pontos). O resultado da 
1ª Etapa será divulgado em 16 de fevereiro de 2009 na Coordenadoria do 
Programa de Pós-Graduação do CEFID/UDESC e na página 



 

(http://www.cefid.udesc.br/pos). Oportunamente, os selecionados serão contatados 
pelo telefone; 

 
2ª Etapa (classificatória): argüição, que será realizada nos dias 18, 19 e 20 de 
fevereiro de 2009, por uma banca composta pelo Professor Orientador indicado na 
ficha de inscrição do candidato e por mais dois membros indicados pela 
Coordenação do Programa. A argüição tem por objetivo detectar outros pontos 
importantes não incluídos nas etapas anteriores. Os critérios de avaliação serão 
fixados pelos Professores da banca avaliadora, que atribuirá ao candidato uma 
nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

 
3.3. Composição da nota final: a nota final de cada candidato será calculada conforme 
segue: 

 
Onde: NF = nota final; NC = nota do currículo; NP = nota do Pré-Projeto de Tese; NA = nota da argüição. 
 
3.4. Divulgação do resultado: a relação oficial dos aprovados será publicada no dia 27 de 
fevereiro de 2009, a partir das 15:00 horas, na Coordenadoria do Programa de Pós-
Graduação e na página do Programa na Internet (http://www.cefid.udesc.br/pos). 
 
3.5. No parecer final, serão listados os alunos qualificados que terão direito de preencher 
as vagas deste edital e os primeiros suplentes que foram aprovados na seleção. Caso o 
número de alunos qualificados seja menor que o número de vagas, estas não serão 
preenchidas. 
 
 
4 - DA MATRÍCULA 

 
 
 

4.1. Os candidatos qualificados e classificados até o limite das vagas oferecidas terão 
direito de matricular-se no Curso de Doutorado em Ciências do Movimento Humano, 
obedecendo aos prazos e normas fixados neste Edital.  
 
4.2. As matrículas serão realizadas nos dias 03 e 04 de março de 2009, das 08:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, na Secretaria do Programa. 
 
4.3. O candidato será imediatamente substituído pelo próximo classificado caso não se 
matricule no prazo estabelecido. 
 
4.4. Além dos documentos solicitados para inscrição, os candidatos deverão apresentar 
por ocasião da matrícula, os seguintes documentos: 
 a) Cópia da cédula de identidade/RG e CPF; 
 b) 01 foto 3x4 recente; 
 c) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

 
 
 
 



 

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
5.1. O presente exame de seleção é válido somente para matrículas referentes ao 
primeiro semestre letivo de 2009, desta Universidade.  
 
5.2. Não será aceita a inclusão de documentação nos processos após o fechamento do 
período de inscrições. 
 
5.3. Os candidatos não classificados deverão retirar sua documentação junto à 
Coordenadoria do Programa, de 09 de março a 09 de abril de 2009. O Programa não se 
responsabilizará pelos mesmos após esta data, bem como pela sua devolução por 
correio. 
 
5.4. Os casos omissos, neste Edital serão resolvidos, no que couber, pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação. 
 

Aprovado na reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
do Movimento Humano, realizada no dia 17 de novembro de 2008. 

 
 

Florianópolis, 17  de novembro de 2008. 
 

 
 

__________________________________ 
Prof. Dr. Alexandro Andrade 

Diretor Geral do CEFID 
 



 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 

1- CURSO DE DOUTORADO EM: Ciências do Movimento Humano 
 

2- ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Estudos Biocomportamentais do Movimento Humano 
 

3- LINHA DE PESQUISA:_____________________________________________________ 
 

 

4- LÍNGUA (s) ESTRANGEIRA (s): 

 

5- NOME COMPLETO: 

 

6- ORIENTADOR DE PREFERÊNCIA: 

 

7- NATURALIDADE:  DATA DE NASCIMENTO ....../ ...../...... 

 

8- ESTADO CIVIL:_______________ 
CÉDULA IDENTIDADE N.º.____________________ 
 

ÓRGÃO EXPEDIDOR:________________________ 

 

9- TÍTULO DE ELEITOR 
N.º.___________________ ZONA ______ SEÇÃO:_____ 

 

CPF______________________ 

 
10- CERTIFICADO MILITAR N.º_______________SÉRIE:_______CATEGORIA ________. 

 

11- CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADOS 

TÍTULO OBTIDO 

A B C D 
I N S T I T U I Ç Ã O – LOCAL INÍCIO TÉRMINO 

       

           

       

       

       

A - GRADUADO  
B - ESPECIALISTA  
C - MESTRE 
D - DOUTOR, PHD OU LIVRE-DOCENTE 

 



 

12 – ENDEREÇOS 
 

ENDEREÇO DOMICILIAR: 
 

RUA:__________________________________________________________N.º_________
COMPLEMENTO_______________________BAIRRO:_____________________________
CIDADE______________________________ESTADO_________CEP:________________ 
TELFONE: (___)__________________E-mail: ____________________________________ 
 

ENDEREÇO PROFISSIONAL: 
 

RUA:__________________________________________________________N.º_________
COMPLEMENTO_______________________BAIRRO:_____________________________
CIDADE______________________________ESTADO_________CEP:________________ 
TELFONE: (___)__________________E-mail: ____________________________________ 
 

 

13- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (DOCENTE E/OU ADMINISTRATIVA) 

CARGO OU FUNÇÃO – INSTITUIÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

   

   

   

   

   

. 
 

14- MANTERÁ VÍNCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O CURSO?  SIM*(     )   NÃO (     ) 
 

*Em caso afirmativo, anexar documento comprobatório de concordância da instituição para a realização do 
curso (conforme modelo do Anexo 5). 
 

 
15- INDIQUE O NOME, O CARGO E O ENDEREÇO/TELEFONE DE TRÊS 
PROFISSIONAIS LIGADOS À SUA ÁREA DE CONHECIMENTO 

NOME CARGO ENDEREÇO/TELEFONE 

   

   

   

   
16- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 

DATA: ASSINATURA DO CANDIDATO 

Florianópolis, ______/______/________ __________________________________ 

 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE – CEFID 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

 

17- NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________ 

 

18- CURSO: Doutorado em Ciências do Movimento Humano 

 

19- LINHA DE PESQUISA: ___________________________________________________ 

 

20- DATA: Florianópolis, _______/______/_________ 

 



 

 

ANEXO 2 
 

 
INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO 

 
 

� 1º PASSO: Acessar o site da Secretaria da Fazenda www.sef.sc.gov.br; 

� 2º PASSO: No canto esquerdo, clicar em SERVIÇOS – DEPÓSITO IDENTIFICADO; 

� 3º PASSO No canto direito clicar em Emitir Documento. 

 
A partir desta tela você terá que preencher o formulário: 

 
� 1º PASSO: Clicar em órgão para procurar a instituição UDESC, sendo o nº 

4522/Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, logo após clicar 

em conta corrente; 

� 2º PASSO: Digitar no campo FINALIDADE o histórico “Inscrição para processo 

seletivo do Curso de Doutorado em Ciências do Movimento Humano do 

CEFID/UDESC, Edital 13/2008”. 

� 3º PASSO: No campo Depositante colocar o nome do candidato que fará inscrição, o 

telefone com prefixo, CPF e o valor do depósito referente à inscrição. 

� 4º PASSO: Para finalizar clique em enviar. Aparecerá o formulário para você imprimir 

e pagar SOMENTE no Banco BESC. Uma via fica no BESC e a outra via (original) 

deve ser entregue na Secretaria da Pós-Graduação do CEFID/UDESC, junto aos 

outros documentos. 

 
Observação: Os candidatos que residirem em locais nos quais não há agências do BESC 
poderão efetuar o pagamento através de “DOC” para o Banco 027(BESC), agência 068-0 e 

conta corrente nº 903.000-2, informando o CNPJ da UDESC (83.891.283/0001-36) e o nome da 
Instituição (CEFID/UDESC), indicando no recibo que é relativo à inscrição para o Processo 

Seletivo do Doutorado do CEFID. 



 

 

 

ANEXO 3 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
(Anexamos este modelo a título de sugestão, porém podem ser utilizados outros modelos como os emitidos 

pela CAPES e CNPq) 
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFID 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO - PPGCMH 
 
 
NOME DO CANDIDATO: ............................................................................................................................. 
 
NÍVEL:    (     ) MESTRADO          (     ) DOUTORADO 
 
LINHA DE PESQUISA: ................................................................................................................................ 
 
ORIENTADOR: ............................................................................................................................................. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO 
Informe as principais atividades Técnico/Acadêmicas desenvolvidas atualmente pelo candidato, 
especificando: tipo, espécie, duração, nível, (informações tais como: disciplina, tese, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comente sobre a experiência acadêmica, potencial para estudos de Pós-Graduação e outros aspectos que 
considerar relevantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome do Recomendante:............................................................................................................................... 

Instituição: ..................................................................................................................................................... 

Local: ............................................................................................................................................................. 

Endereço: ...................................................................................................................................................... 

Assinatura: .................................................................................................................................................... 



 

ANEXO 4 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 

 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO 

 
 
 
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________ 
 
 
 

Eu, ______________________________________________________________, 

ocupante do cargo de ________________________________________________, na (o) 

______________________________________________________(nome da Instituição), 

declaro para os devidos fins, que o(a) candidato(a) supra-citado terá disponibilidade de 

______ horas semanais para dedicação ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Movimento Humano. 

 

 

Florianópolis, _____ de _______________de 200__. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura 



 

ANEXO 5 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES 

(A ser preenchido pela Comissão de Seleção) 
 

 

NOME DO CANDIDATO: 
____________________________________________________________ 

 
1 - IDIOMAS PONTOS QUANT TOTAL 

Proficiência em língua estrangeira (máximo 2) 10 por idioma   

 
2 - DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PONTOS QUANT TOTAL 

Disciplina de Docência Orientada 3   

Graduação 5 por ano   

Pós-graduação Lato Sensu (máximo 250 horas/aula) 0,1 por h/a   

 
3 - ORIENTAÇÔES CONCLUÍDAS E ATIVIDADES DE PESQUISA PONTOS QUANT TOTAL 

Orientação de monografia de Graduação (máximo 10) 1   

Orientação de monografia de Pós-graduação Lato Sensu (máximo 10) 2   

Coordenação de projetos de pesquisa (máximo 10) 5   

Participação em projetos de pesquisa (máximo 10) 2   

 
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 

Livros e Capítulos de Livro (máximo 5, no total)* 
PONTOS QUANT TOTAL 

Livro em editora internacional 50     

Livro em editora nacional 30     

Capítulo de livro em editora internacional 20     

Capítulo de livro em editora nacional 10     

Artigo publicado em periódico indexado** 

Periódico Qualis A1 100     

Periódico Qualis A2 80     

Periódico Qualis B1 60     

Periódico Qualis B2 40     

Periódico Qualis B3 (máximo 5) 20     

Periódico Qualis B4 (máximo 5) 10     

Periódico Qualis B5 (máximo 5) 5   

 
TOTAL DE PONTOS DO CANDIDATO: _________________ 

 

 

* Em se tratando de livros e capítulos de livro serão computados no máximo 5 (cinco) itens no total. Caso o 
candidato apresente mais de 5 (cinco) itens, serão considerados os de maior pontuação.  
 
** Somente serão considerados os artigos publicados na área de concentração do Programa. A classificação 
dos periódicos será baseada no Qualis 2008 disponibilizado pela CAPES. 



 

ANEXO 6 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 
 

Avaliação do Projeto de Pesquisa 
 
Área de Concentração: Estudos biocomportamentais do movimento humano 
 
Linha de Pesquisa:   (  ) Atividade Física e Saúde 

(  ) Comportamento Motor 
(  ) Desempenho no Esporte 

 
Nome do candidato: _____________________________________________ 
 
 

ITEM 0 1 2 3 4 5 

Apresentação / formato       
Qualidade da redação: clareza e objetividade       
Qualidade da redação: correção       
O problema: relevância       
O problema: adequação à linha de pesquisa       
O problema: originalidade       
Revisão da literatura: organização       
Revisão de literatura: fontes de consulta       
Material e método: adequação ao problema       
Material e método: sujeitos, instrumentação e coleta       
Material e método: análise dos dados       
Viabilidade (cronograma) de realização do projeto       
Referências bibliográficas       
Coerência interna do projeto       
TOTAL DE PONTOS  

0 = Não consta; 1 = Ruim; 2 = Regular; 3 = Bom; 4 = Muito Bom; 5 = Excelente 
 

Pontuação mínima exigida = 42 pontos 
 
 
Comentários: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 


