
EDITAL DE BOLSAS N. 003/2014 - PROCESSO SELETIVO DO  PPGCMH 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES E REALIZAÇÃO DO PROCESSO S ELETIVO 
 
1.1 Este edital é regido pela Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010 e pela Portaria 
Conjunta CAPES/CNPq nº 01, de 15 de julho de 2010, para as bolsas DS/CAPES, pelas 
Resoluções nº 280/2006/CONSUNI de 08 de dezembro de 2006 e 002/2011/CONSAD de 24 
de fevereiro de 2011, para as bolsas PROMOP/UDESC. As bolsas da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, caso ocorram ao longo deste 
edital, serão regidas pelas regulamentações desta instituição. 
1.2 As inscrições para o processo seletivo de bolsas PROMOP/UDESC, disponíveis ao Curso 
de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano 
(PPGCMH), do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC) será realizado nos dias 02 e 04 de dezembro de 2014, das 
12:00 do dia 02 de dezembro de 2014 até às 12:00 do dia 04 de dezembro de 2014 na 
Secretaria do PPGCMH/CEFID/UDESC. 
1.3 O processo seletivo de bolsa PROMOP/UDESC, será realizado no dia 04 de dezembro de 
2014, em sessão pública, a partir das 13:00 horas, na secretaria de pós-graduação do 
CEFID/UDESC, procedendo-se todas as conferencias, e caso existam, os recursos discentes. 
1.4 O processo seletivo de bolsa PROMOP/UDESC, será realizado pela Comissão de Bolsas 
(Portaria 96/2013) de acordo com este edital que terá vigência, nos termos descritos, até 
dezembro de 2014. 
 
2. DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO PROCESSO SELETIVO 
2.1 Ser aluno regular do PPGCMH/CEFID/UDESC. 
2.2 Realizar a inscrição na Secretaria do PPGCMH/CEFID/UDESC, conforme o item 1.2. 
2.3 Entregar no ato da inscrição do processo seletivo, respeitados os cursos, todos os 
documentos adequadamente preenchidos e que constam no item 3 deste edital. 
2.4 Enviar inscrição eletrônica de acordo com o item 3 deste edital, para o correio eletrônico do 
PPGCMH (ppgcmh.cefid@udesc.br). 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO 
3.1 Ficha de Inscrição e Produção Intelectual : Conforme modelo disponível no site do 
PPGCMH/UDESC: 

3.1.1 O não preenchimento, ou o preenchimento incorreto, de qualquer dos campos 
que se aplicarem deste documento inviabilizará a inclusão no processo seletivo. 

3.1.2 A autenticidade deste documento será realizada pela conferência dos dados 
pessoais do candidato de acordo com os documentos entregues. 
 
3.2 Currículo Lattes CNPq  

3.2.1 Este documento tem que ser preenchido no campo “Modelo de currículo ” com: 
Modelo personalizado; no campo “Imprimir” com: Endereço, Formação Acadêmica/Titulação, 
Atuação Profissional, Artigos Completos Publicados e Artigos Aceitos para Publicação; no 
campo “Estilo ” com: Com cores e elementos gráficos; No campo “Idioma ” com: Português; no 
campo “Padrão de referência bibliográfica da produção ” com: ABNT; no campo “Indexador ” 
com: Mostrar Palavras Chaves; no campo “Período de atuação profissional ” com: Todo o 
período; no campo “Produção ” com: Utilizar citação bibliográfica informada; e no campo 
“Período de produção ” com:2009. 

3.2.2 Este documento tem que estar atualizado até a data da inscrição, inclusive com a 
inserção da situação de mestrando ou doutorando do PPGCMH. 

3.2.3 Este documento tem que ser comprovado quanto aos artigos completos 
publicados e às cartas de aceite de artigos para publicações. 

§ 1º. Somente será necessária a comprovação dos itens referentes à produção 
bibliográfica, no período de 2009 a 2014 para artigo completo publicado em periódico e artigo 
completo aceito para publicação com a devida carta de aceite para publicação ; 

§ 2º. A comprovação deverá ser realizada mediante apresentação das capas  (primeira 
página dos artigos) das publicações, devidamente organizadas de acordo com a ordem que 
aparecem no Currículo Lattes; 

 
3.3 Formulários PROMOP/UDESC : 

3.3.1 Ficha de Inscrição PROMOP devidamente preenchida e assinada (formulário A); 



3.3.2 Plano de Atividades do Monitor aprovado pelo professor Orientador (formulário 
B); 

3.3.3 Termo de Compromisso PROMOP/UDESC preenchido e assinado (formulário C), 
em três vias originais. 

Obs: Favor atualizar as datas de emissão dos documentos, a partir de 01 de dezembro 
de 2014. Quando houver período final, favor colocar 31/07/2015. 
 
4. REQUISITOS PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E SUSPENSÃ O DA BOLSA 
4.1 A concessão, manutenção e suspensão da bolsa PROMOP/UDESC serão realizadas em 
conformidade com as Resoluções nº 280/2006/CONSUNI de 08 de dezembro de 2006 e 
002/2011/CONSAD de 24 de fevereiro de 2011. 

Parágrafo único: Para as bolsas novas PROMOP/UDESC é expressamente 
vedado ao candidato ter qualquer vínculo empregatício sob termos das portarias 
referentes às bolsas deste edital. Para concessão da bolsa nova, caso exista o vínculo 
empregatício, deverá estar liberado das atividades profissionais, sem percepção de 
vencimentos. 

4.2 Os alunos cursando o primeiro semestre dos cursos de Doutorado, poderão concorrer a 
este edital, exigindo-se para a manutenção do benefício no semestre posterior, desempenho 
acadêmico mínimo igual à média de conceito B nos créditos cursados no PPGCMH. 
4.3 Exigir-se-á do bolsista, desempenho acadêmico mínimo igual à média de conceito B nos 
créditos cursados no PPGCMH, avaliados semestralmente, ou nos casos dos seminários 
extemporâneos, na publicação das notas. 
4.4 Para concessão e manutenção da bolsa não poderá ocorrer acúmulo de percepção de 
bolsa pelo bolsista com qualquer outra modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa. 
4.5 Será de competência do bolsista PROMOP/UDESC assumir os encargos previstos na 
Resolução nº 280/2006-CONSUNI de 08/12/2006 e 002/2011/CONSAD de 24 de fevereiro de 
2011. 
4.6 Os bolsistas exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
4.7 Exigir-se-á dos bolsistas a dedicação integral às atividades ao PPGCMH, que será avaliado 
mediante relatório semestral atestado pelo orientador responsável. 
4.8 O candidato contemplado com bolsa que não entregar o relatório, de acordo com as 
exigências previstas pela respectiva agência de fomento, terá sua bolsa cancelada no mês 
subsequente a esta infringência. 
 
5. DA QUANTIDADE, DURAÇÃO E VIGÊNCIA DAS BOLSAS 
5.1 A duração e a vigência das bolsas são processos distintos e interligados que funcionam de 
acordo com os itens abaixo: 
5.1.1 A duração das bolsas, PROMOP/UDESC poderá ser de até o limite máximo de tempo 
renovável e previsto respectivamente nas Resoluções nº 280/2006/CONSUNI de 08 de 
dezembro de 2006 e 002/2011/CONSAD de 24 de fevereiro de 2011, neste caso de até 24 
meses para mestrado e 36 meses para doutorado. 
5.1.2 A vigência das bolsas PROMOP/UDESC será de até 12 meses, salvo os casos previstos 
na legislação brasileira e no Regimento do PPGCMH, ou seja, com início previsto para o dia 01 
de agosto de 2014 e término para o dia 31 de julho de 2015, estritamente de acordo com este 
edital. 
5.2 A quantidade de bolsas PROMOP/UDESC  

§ 1º. O número de bolsas PROMOP/UDESC será distribuído de acordo com a 
disponibilidade de cotas concedidas ao PPGCMH. 

§ 2º. A distribuição das bolsas ocorrerá conforme o ranqueamento da produção 
bibliográfica dos candidatos de acordo com os critérios de classificação previstos no item 6 deste 
edital, e de desempate, quando for o caso, de acordo com o item 7 deste edital, para o curso de 
Mestrado e para o curso de Doutorado. 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
6.1 A classificação será feita a partir do ranqueamento dos candidatos de acordo da pontuação 
da produção bibliográfica. 
6.2 A produção bibliográfica considerará os itens devidamente comprovados, de acordo com os 
§ 1º e 2º, do item 3.2.3. 
6.3 A pontuação da produção bibliográfica será composta pelo somatório de cada artigo 
completo publicado e cada artigo completo aceito para publicação determinado conforme 
equação descrita a seguir: 



Pontuação = Q+(2*(Epist*(1+II)) 
No qual: 
Q: Constante de estrato segundo Qualis (A1:100; A2:80; B1:60; B2:40; B3:20; B4:10; B5: 05.); 
Epist (Identidade Epistemológica):Classificação segundo documento da área CAPES variando de 4-1; 
II (Índice de Impacto): Valores brutos referentes ao JCR (Thompson & Reuters) ou SJR (Scopus). 
 

§ 1º. Somente será necessária a comprovação dos itens referentes à produção 
intelectual de artigos ou aceites, no período de 2009 a 2014, de acordo com estrato WebQualis 
para a Área 21, disponível em: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam (Consultar: 
Classificação; Aba: Por ISSN do Periódico; ISSN: Pesquise), ou para os casos do periódicos não 
classificados ou divergentes, de acordo com os critérios do Qualis CAPES para a área 21 
disponível em: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam (Consultar: Critério Qualis por 
Área; Área de avaliação: Educação Física; Período: Ano 2010). 

§ 2º. A comprovação deverá ser realizada mediante apresentação das cópias das 
publicações, devidamente organizadas de acordo com a ordem que aparecem no Currículo 
Lattes. No caso do artigo completo aceito para publicação, deverá ter a cópia da carta de aceite 
da publicação, e do artigo com a cópia da publicação. 

§ 3º Somente será avaliada a produção intelectual de artigos ou aceites informada na 
ficha de pontuação intelectual componente deste Edital (Anexo 1) 

§ 4º Serão computados, por candidato, no máximo 3 (três) artigos publicados e/ou 
aceitos para publicação em periódicos de Qualis B4 e no máximo 3 (três) para periódicos Qualis 
B5. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.1 Em caso de empate na variável “pontuação” o desempate obedecerá aos critérios: 1) Maior 
índice H do aluno segundo currículo Lattes; 2) Maior número de artigos publicados e/ou aceitos 
em estratos superiores A1, A2 e B1 respectivamente; 3) Sorteio simples. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 Os casos de infringência às Resoluções nº 280/2006/CONSUNI de 08 de dezembro de 
2006 e 002/2011/CONSAD de 24 de fevereiro de 2011, para os bolsistas PROMOP/UDESC, 
serão tratados respectivamente de acordo com as mesmas. 
8.2 Os casos excepcionais ou omissos serão decididos pela Comissão de Bolsas (Portaria 
96/2013) e pelo Colegiado do PPGCMH. 
 
Florianópolis, 2 de dezembro de 2014. 
 
Comissão de Bolsas 
Prof. Dr. Helio Roesler 
(Presidente da comissão de bolsa 2014) 
 


