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EDITAL N.o 04/PPGEF/2019 

SELEÇÃO DE CANDIDATO(A)S À INGRESSO COMO DOCENTE INTEGRANTE DO 
SUBPROJETO PRINT-CAPES/UFSC COORDENADO PELO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Título do Tema: Saúde Humana 
Título do Subprojeto: Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis 
 
A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade 
Federal de Santa de Catarina, no uso de suas atribuições como programa líder de 
subprojeto do PRINT-CAPES/UFSC, torna público a abertura das inscrições para seleção de 
membros docentes do PPGEF a integrarem o subprojeto “Diagnóstico e intervenção para 
estilos de vida saudáveis”, com início de atividade imediata até o término de vigência do 
subprojeto. 
 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1 Viabilizar aos docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFSC 
o ingresso no subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis” 
(Anexo 1), o qual foi um dos subprojetos institucionais contemplado no edital nº 41/2017 da 
CAPES.   
 
1.2. Pré-selecionar docentes do PPGEF/UFSC para ingressar na equipe do subprojeto 
“Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis”.   
 
2. DO PÚBLICO ALVO 
 
2.1 Docentes, na categoria permanente, orientadores de doutorado do PPGEF/UFSC que 
não estão vinculados a subprojetos PRINT-CAPES/UFSC do edital nº 41/2017 da CAPES.  
 
3. DAS VAGAS E DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
3.1 Há três (3) vagas para docentes permanentes (uma para cada área de concentração do 
PPGEF/UFSC), orientadores de doutorado do PPGEF/UFSC, que não estão vinculados a 
subprojetos PRINT-CAPES/UFSC do edital nº 41/2017 da CAPES, ingressarem no 
subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis”.  
 
3.2 O início das atividades é imediata e perdurará até o término de vigência do subprojeto 
perante a CAPES (ano de 2022). 
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4. DAS ATIVIDADES NO SUBPROJETO 
 
4.1. Os docentes selecionados participarão de comissões de elaboração, seleção e 
acompanhamento das bolsas vinculadas ao subprojeto “Diagnóstico e intervenção para 
estilos de vida saudáveis”. 
 
4.2 Os docentes selecionados participarão do processo de prestação de contas, conforme 
legislação vigente.  
 
4.3 Os docentes selecionados participarão das atividades científicas oferecidas pelo 
subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis”.  
 
4.4 Os docentes selecionados estarão aptos a fazerem missões de trabalho com as 
instituições parceiras (Anexo 2) do subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de 
vida saudáveis”, desde que o coordenador do subprojeto, a PROPG/UFSC e a CAPES 
autorize, e que haja recursos financeiros para isso.   
 
5 DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 22 de abril a 26 de abril de 2019, 
via e-mail, encaminhado para selecao.ppgef@contato.ufsc.br, constando no título da 
mensagem “NOVO DOCENTE - CAPES-PRINT”. 
 
5.2 O documento listado no item 6 dessa chamada deve ser anexado em arquivo separado, 
salvo no formato Portable Document Format (.pdf). 
 
5.3 Cada docente poderá apresentar somente uma candidatura. 
 
6 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CANDIDATURA 
 
6.1 Currículo Lattes atualizado, com a produção bibliográfica dos últimos 5 anos (a partir de 
2014). 
 
7. DA SELEÇÃO 
 
7.1 A comissão de seleção, responsável pela seleção dos candidatos será constituída pelo 
Coordenador do Subprojeto, pelo Coordenador do PPGEF, por um representante docente 
de cada área de concentração do PPGEF integrante do subprojeto “Diagnóstico e 
intervenção para estilos de vida saudáveis” e por um representante discente do 
PPGEF/UFSC. 
 
7.2 Candidatos que apresentarem documentação incompleta, ou que não tiverem os 
requisitos para participação, serão desclassificados. 
 
7.3. Será selecionado um docente de cada área de concentração do PPGEF/UFSC.   
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8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
8.1 Os seguintes critérios serão adotados na seleção dos candidatos: 
 
8.1.1 Produção bibliográfica de artigos científicos publicados dos últimos 5 anos (a partir 
de 2014). ; 
 
8.1.2 Compatibilidade entre a(a) área(s) de pesquisa do docente e os objetivos do 
subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis”.  
 
8.1.3 Critérios de desempate: 
 
I – O primeiro critério de desempate entre os candidatos será a maior pontuação obtida na 
Produção bibliográfica. 
 
II – O segundo critério de desempate entre os candidatos será a maior pontuação obtida na 
Produção bibliográfica ao se contabilizar artigos dos estratos A1 e A2 do Qualis/CAPES.  
 
9 DOS RESULTADOS E RECURSOS 
 
9.1 A lista dos candidatos classificados, de cada área de concentração do PPGEF/UFSC, 
será publicada na homepage do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, até o 
dia 03 de maio de 2019. 
 
9.2 Os pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção, com as justificativas que os 
motivam, deverão ser encaminhados, via e-mail, para selecao.ppgef@contato.ufsc.br, no 
dia 06 de maio de 2019 até às 23h59min. 
 
9.3 Os resultados após análise dos pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção 
serão publicados na homepage do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, no 
dia 13 de maio de 2019.  
 
9.4 Serão selecionado(a)s aquele(a)s candidato(a)s que, pela ordem decrescente de 
classificação, dentro da área de concentração, preencherem o número de vagas 
disponibilizadas pelo subprojeto. 
 
9.5 Caso ocorram desistências de candidato(a)s selecionado(a)s, poderão ser chamados a 
ocupar as vagas remanescentes outro(a)s candidato(a)s aprovado(a)s, sendo respeitada a 
ordem de classificação, dentro da área de concentração. 
 
9.6 Em nenhuma hipótese serão fornecidas informações sobre o resultado por telefone ou 
por e-mail. 
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 Será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do processo seletivo, o(a) 
candidato(a) que: 
 
I - Não apresentar a documentação requerida nos prazos e condições estipulados nesta 
chamada. 
 
II - Prestar declarações ou apresentar documentos falsos no processo seletivo. 
 
10.2 Ao se inscrever nessa chamada, o docente declara conhecimento de toda a legislação 
vigente que rege subprojetos PRINT-CAPES/UFSC do edital nº 41/2017 da CAPES.     
 
10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, conforme as suas 
competências. 
 
 
 
 
 
 

 
Florianópolis (SC), 16 de Abril de 2019. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Profª Drª Kelly Samara da Silva 
Coordenadora do PPGEF/UFSC 

Prof. Dr. Diego Augusto Santos Silva 
Coordenador do Subprojeto “Diagnóstico e 
intervenção para estilos de vida saudáveis” 
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ANEXO I – Subprojeto PRINT-CAPES/UFSC  

(Resumo, Problema e objetivos) 
 

 
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO PARA ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

 
 
Resumo: Evidências epidemiológicas apontam que componentes do estilo de vida da 
população têm declinado, incluindo prática de atividade física, hábitos alimentares 
saudáveis, qualidade e duração do sono, dentre outros. Afetados por desigualdade e 
iniquidades em saúde, esses fatores tendem a ser mais frequente em países de baixa e 
média renda, e desencadeia morbidades e mortalidade precoce. A realização do correto 
diagnóstico, assim como do acompanhamento deste, se faz necessária. Outro aspecto 
importante é avançar em pesquisas de promoção da saúde, pois pouco se conhece sobre 
como avaliar os programas de intervenção para mudança de comportamento; quais ações 
têm sido efetivas em diferentes populações e qual o tamanho de efeito da mudança quando 
se recorre a estratégias educacionais, comportamentais e ambientais. Diante do exposto, 
essa proposta tem como objetivo principal propor ações de diagnóstico e intervenções no 
estilo de vida das pessoas, estendendo tais análises para aspectos contextuais dos 
determinantes em saúde. Os objetivos secundários são: a) diagnosticar determinantes em 
saúde (contextuais, políticos, econômicos, sociais, genéticos, bioquímicos e 
comportamentais) em diferentes fases da vida (infância, adolescência, fase adulta e 
velhice); b) verificar a efetividade e o impacto de diferentes intervenções no estilo de vida; c) 
propor estratégias de inovação com foco nos determinantes de saúde contextuais; d) propor 
estratégias de inovação com foco nas intervenções em saúde; e) desenvolver aparato 
tecnológico que sirva como base para as indústrias que trabalham com saúde; f) propor 
ações de inovação que sirva como base para as políticas de saúde pública. Para tal, esse 
projeto tem uma equipe experiente, formada por pesquisadores brasileiros e estrangeiros 
que desenvolverão ações de diagnóstico de saúde a partir de inquéritos populacionais e 
conduzirão intervenções em modelo animal e humano que tenham como foco a melhora de 
indicadores de saúde. 
 
Problema: Um dos temas de debate global, por meio de agências de âmbito internacional, 
como o Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a inovação em saúde 
para adoção de um estilo de vida saudável. Esse tema vem sendo debatido com intuito de 
se desenvolver novas maneiras de prevenir agravos em saúde, tratar doenças e evitar a 
morbidade e mortalidade precoce em diferentes faixas etárias e em grupos de maior 
vulnerabilidade social. Entretanto, uma das lacunas em inovação em saúde é o fato de que 
achados apresentados em países de alta renda, como os Estados Unidos, Canadá e Reino 
Unido não são, em sua totalidade, aplicáveis a países de renda média, como o Brasil.  
O estilo de vida é entendido como uma série de comportamentos diários adotado pelas 
pessoas que podem refletir em indicadores de saúde. Tais comportamentos podem ser 
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saudáveis ou não saudáveis. Embora parte da população tenha conhecimento sobre a 
importância de um estilo de vida saudável, há um aparato de evidências que demonstraram 
que parte da população apresenta dificuldade em adotar tais comportamentos. Essa 
dificuldade instiga pesquisadores de diferentes áreas a buscar estratégias de mudança em 
nível micro- e macro-estrutural. 
Em nível micro-estrutural, se faz necessário testar modelos de intervenção cujo foco seja os 
efeitos crônicos de diferentes ações em nível individual, como mudanças no estilo de vida 
(testar diferentes intensidades de exercício físico, reduzir o tempo em comportamento 
sedentário, avaliar reações do organismo à ingestão de diferentes tipos de alimentos e 
exposição a agentes danosos à saúde). Em nível macro-estrutural, é necessário verificar 
determinantes contextuais que podem afetar os comportamentos adotados para poder 
intervir em nível comunitário. Tais intervenções são recomendadas pela OMS, sobretudo em 
países com iniquidades sociais, como o Brasil, pois a partir destas intervenções, políticas 
em saúde podem ser desenvolvidas e implementadas. 
 
Objetivos: O objeto de estudo dessa proposta é o estilo de vida das pessoas, com uma 
extensão aos Determinantes em Saúde. A abordagem teórica que servirá como pano de 
fundo serão os Determinantes Sociais em Saúde como definido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Conforme tal modelo, aspectos contextuais, socioeconômicos e políticos 
são considerados determinantes estruturais em saúde e necessitam ser investigados com 
intuito de diminuir as iniquidades em saúde e proporcionar saúde e bem estar. Nesse 
sentido, essa proposta inovará porque terá ações no estilo de vida com uma extensão aos 
determinantes contextuais em saúde. Além desses aspectos, têm-se os aspectos 
intermediários que afetam à saúde, como os psicossociais, comportamentais, biológicos e 
as circunstâncias materiais. Esses aspectos intermediários também têm relação direta com 
a saúde e o bem estar e serão investigados nessa ação. 
Assim, essa ação macro tem como objetivos: 
a) Formar uma rede de pesquisa nacional e internacional com a participação dos Programas 
de Pós-Graduação (PPG) da UFSC e instituições de referência localizada em países de 
diferentes continentes do mundo; 
b) Estimular e oportunizar a internacionalização dos PPGs da UFSC no setor saúde.  
c) Desenvolver ações de diagnóstico dos determinantes em saúde em diferentes faixas 
etárias.  
d) Desenvolver ações de intervenção nos determinantes em saúde a partir de pesquisas 
básicas (modelo animal) e aplicadas (ensaios comunitários).  
e) Analisar os determinantes de saúde (estruturais e intermediários) que afetam o estilo de 
vida da população brasileira;  
f) Verificar a efetividade e o impacto de diferentes intervenções de mudança do estilo de 
vida sobre os determinantes em saúde; 
g) Propor estratégias de inovação em saúde;  
h) Desenvolver conhecimento tecnológico por meio da ciência básica que sirva como base 
para as indústrias que trabalham com o setor saúde;  
i) Desenvolver ações de inovação que sirvam como base para as políticas de saúde. 
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ANEXO 2 – Instituições Receptoras Estrangeiras 
 

 
INSTITUIÇÕES RECEPTORAS PAÍS 

Deakin University Austrália 
Queen’s University Canadá 
Toulouse University Hospital França 
University College London Reino Unido 
University of Calgary Canadá 
University of Illinois Urbana-Champaign EUA 
University of Nebraska Medical Center EUA 
University of Nottingham Reino Unido 
University of Ottawa Canadá  
University of Southampton Reino Unido 
University of Udine Itália  
University of Washington EUA 
University of Technology Sydney Austrália  
University of South Carolina EUA 
Vrije Universiteit Brussel Bélgica  
Western Norway University of Applied Sciences Noruega  
 


