
 Ata da Reunião da Comissão de Bolsas de doutorado sanduíche de 2019 do 1 

projeto PRINT-CAPES/UFSC coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em 2 

Educação Física  em parceria com o programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 3 

nomeada pelo ofício circular: S/N, PPGEF/UFSC em 05 de abril de 2019, emitido pelo 4 

Prof. Dr. Diego Augusto Santos Silva coordenador do subprojeto “Diagnóstico e 5 

intervenção para estilos de vida saudáveis” composta pelos professores Dra. Tânia R. 6 

Bertoldo Benedetti (presidente), Dr. Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo (membro 7 

interno do PPGEF/UFSC),  Dr. Sérgio Fernando Torres de Freitas (membro do 8 

PPGSC/UFSC) e pelo representante discente Vitor Ciampolini (doutorando do 9 

PPGEF/UFSC). No dia nove de abril de 2019, às quinze conduzir os trabalhos e 10 

estabelecer o resultado final do processo seletivo de bolsas de doutorado sanduíche 11 

CAPES -PRINT, com início previsto para o período de estudos no exterior de 01 de 12 

junho de 2019 a 31 de março de 2020. A comissão realizou a avaliação das propostas 13 

de acordo com o edital Nº. N.º 01/PPGEF/2019, “SELEÇÃO DE CANDIDATO(A)S ÀS 14 

BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE DE 2019 DO PROJETO PRINT-15 

CAPES/UFSC COORDENADO PELO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM 16 

EDUCAÇÃO FÍSICA” publicado pelo PPGEF em 11/03/2019. Se inscreveram para 17 

participar do processo de seleção três candidatos sendo eles: Tiago Rodrigues de Lima 18 

solicitando 12 meses de bolsa para universidade da Carolina do Sul (Estados Unidos); 19 

Bruno Gonçalves Galdino da Costa solicitando 6 meses de bolsa para a Universidade 20 

de Ottawa (Canadá) e Priscila Cristina dos Santos solicitando 6 meses de bolsa para a 21 

Universidade de Deakin (Austrália). Conforme as normas estabelecidas pelo edital, a 22 

classificação de acordo com a produção bibliográfica equivale a 40% da nota. Tiago 23 

Rodrigues de Lima  somou 1.200 pontos com nota 4,0; Bruno Gonçalves Galdino da 24 

Costa  somou 628,5 pontos com nota 3,2; e Priscila Cristina dos Santos somou 550 25 

pontos com nota 2,8. O plano de estudo é equivalente a 60% da nota assim 26 

distribuídos: I - Aderência ao subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de vida 27 

saudáveis” (peso atribuído - 25%); II – Qualidade do plano de estudos proposto, 28 

conforme os incisos do item 4.5.7 do edital (peso atribuído - 25%); III - Exequibilidade 29 

do plano de estudos proposto dentro do cronograma previsto (peso atribuído - 10%). 30 

Após análise dos planos de estudo a nota atribuída para Tiago Rodrigues de Lima foi 31 

de 5,65, para Bruno Gonçalves Galdino da Costa foi de 5,1 e para Priscila Cristina dos 32 

Santos foi de 5,4. Portanto, após o somatório, a classificação final ficou assim 33 

distribuída: 1º Tiago Rodrigues de Lima (nota 9,7), 2º Bruno Gonçalves Galdino da 34 

Costa (nota 8,4) e 3º Priscila Cristina dos Santos (nota 7,8), com 12 meses de bolsa 35 

para o primeiro colocado e 6 meses para o segundo e terceiro classificado 36 



respectivamente. O período vigente da bolsa aprovado para cada candidato (a) está 37 

vinculado à disponibilidade de concessão de bolsas junto a CAPES. Para constar, eu, 38 

Tânia R. Bertoldo Benedetti, Presidente desta comissão, lavrei esta ata que, após lida e 39 

aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão de Bolsas nesta reunião. 40 
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Tânia R. Bertoldo Benedetti (presidente) 

À comissão 
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