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A Comissão designada pela Portaria n.º 028/PPGEF/2016, composta pelos professores 

doutores Juarez Vieira do Nascimento (presidente), Diego Augusto Santos Silva e Juliano 

Dal Pupo, reuniu-se nos dias dezesseis e vinte e um de novembro de dois mil e dezesseis 

para proceder a seleção dos candidatos inscritos no Edital n.º 004/PPGEF/2016 do 

processo seletivo de doutorandos para ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física em março de 2017. As inscrições dos seguintes candidatos foram 

apreciadas pela comissão para as vagas disponibilizadas por docentes das seguintes áreas 

de concentração: Atividade Física Relacionada à Saúde (01 vaga de orientação da 

professora doutora Tânia Rosane Bertoldo Benedetti) – Candidata 01 – Paula Fabrício 

Sandreschi e Candidato 03 – Alisson Padilha de Lima; e Teoria e Prática Pedagógica em 

Educação Física (01 vaga de orientação do professor doutor Valmor Ramos) – Candidata 

02 – Thaís Emanuelli da Silva de Barros. A documentação apresentada por todos 

candidatos cumpriu os requisitos constantes no Edital de Seleção, nomeadamente 

Formulário de inscrição preenchido com foto 3x4; Fotocópia da carteira de identidade e 

CPF; Fotocópia do diploma e histórico escolar do curso de graduação; Fotocópia do 

diploma e histórico acadêmico do curso de mestrado recomendado pela CAPES; Cópia da 

dissertação de mestrado ou arquivo em CD; Curriculum vitae comprovado (encadernado e 

com comprovantes na ordem em que são listados) no modelo Lattes, com produção 

científica dos últimos cinco anos; Projeto de tese; Memorial descritivo com plano de 

desenvolvimento das atividades do curso; Comprovante de proficiência em língua inglesa. 

O processo de seleção compreendeu a avaliação do Curriculum Lattes (peso 4), Projeto 

Preliminar de Tese (peso 4) e Memorial Descritivo e Plano de Trabalho (Peso 2). Na 

avaliação do Curriculum Lattes considerou-se a experiência profissional (peso 3) e a 

produção intelectual (peso 7). A equação de interpolação foi empregada na atribuição de 

notas, considerando nota 7,0 (sete vírgula zero) para a pontuação mínima necessária para 

aprovação (cento e cinquenta e seis pontos) e nota 10,0 (dez vírgula zero) para a pontuação 

máxima obtida pelos candidatos inscritos, independentemente da área de concentração 

(trezentos e quarenta e três pontos). A avaliação do Projeto Preliminar de Tese 

compreendeu a análise do nível de organização (peso 2), nível de profundidade (peso 5) e 

nível de coerência do projeto com a linha de pesquisa e respectiva área de concentração 

(peso 3). Na avaliação do Memorial Descritivo e Plano de Trabalho, a análise contemplou 

a descrição da trajetória pessoal, acadêmica e profissional (peso 6 ) e o plano de atividades 

formativas e científicas (peso 4). Os candidatos obtiveram as seguintes notas: Candidata 01 

- Paula Fabrício Sandreschi: Curriculum Lattes – 343 (trezentos e quarenta e três) pontos 

= nota 10,0 (dez vírgula zero), Projeto Preliminar de Tese – nota 8,9 (oito vírgula nove) e 

Memorial Descritivo e Plano de Trabalho – nota 8,9 (oito vírgula nove); Candidata 02 - 

Thaís Emanuelli da Silva de Barros: Curriculum Lattes – 295 (duzentos e noventa e 

cinco) pontos = nota 9,2 (nove vírgula dois), Projeto Preliminar de Tese – nota 8,9 (oito 



vírgula nove) e Memorial Descritivo e Plano de Trabalho – nota 8,7 (oito vírgula sete); 

Candidato 03 - Alisson Padilha de Lima: Curriculum Lattes – 195 (cento e noventa e 

cinco) pontos = nota 7,6 (sete vírgula seis), Projeto Preliminar de Tese – nota 8,3 (oito 

vírgula três) e Memorial Descritivo e Plano de Trabalho – nota 7,8 (sete vírgula oito). 

Após o cálculo das médias ponderadas das notas obtidas nas três avaliações, as seguintes 

médias finais foram obtidas pelos candidatos: Candidata 01 - Paula Fabrício Sandreschi: 

média final de 9,3 (nove vírgula três); Candidata 02 - Thaís Emanuelli da Silva de 

Barros: média final de 9,0 (nove vírgula zero); Candidato 03 - Alisson Padilha de Lima: 

média final de 7,9 (sete vírgula nove). Diante das médias finais obtidas pelos 

candidatos(as) e considerando as vagas de orientação disponibilizadas nas respectivas áreas 

de concentração, os(as) seguintes candidatos(as) foram aprovados: Atividade Física 

Relacionada à Saúde – Candidata Aprovada – Paula Fabrício Sandreschi (orientação da 

professora doutora Tânia Rosane Bertoldo Benedetti) e Teoria e Prática Pedagógica em 

Educação Física – Candidata Aprovada – Thaís Emanuelli da Silva de Barros (orientação 

do professor doutor Valmor Ramos). Na área de Atividade Física Relacionada à Saúde, o 

Candidato Alisson Padilha de Lima foi aprovado como suplente para a vaga de orientação 

da professora doutora Tânia Rosane Bertoldo Benedetti. 

 

 

Florianópolis, 21 de novembro de 2016 

 

 

 

 

   Prof. Dr. Diego Augusto Santos Silva                      Prof. Dr. Juliano Dal Pupo 

Atividade Física Relacionada à Saúde  Biodinâmica do Movimento Humano 

 

 

 

 

Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento 

Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 


