
 Ata da Reunião da Comissão de Bolsas de doutorado sanduíche de 2020 do projeto PRINT-1 

CAPES/UFSC coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física em parceria 2 

com o programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do projeto “Diagnóstico e intervenção 3 

para estilos de vida saudáveis” que trata sobre as bolsas do edital Nº.01/PROPEG/2020, 4 

“SELEÇÃO DE CANDIDATO(A)S ÀS COTAS DE BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE E 5 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PRINT-CAPES/UFSC – 2020” de 14 de fevereiro de 2020 e 6 

com RETIFICAÇÃO Nº 2 - EDITAIS PRINT-CAPES/UFSC 2020, em 22 de maio de 2020, emitido 7 

pelo Prof. Drª. CRISTIANE DERANI pró-reitora de pós graduação. A comissão nomeada pelo 8 

ofício circular SN de 01 de março de 2020 foi composta pelos professores Dra. Tânia R. Bertoldo 9 

Benedetti (presidente), Dr. Ricardo Dantas de Lucas (membro interno do PPGEF/UFSC), Dr. 10 

Sérgio Fernando Torres de Freitas (membro do PPGSC/UFSC) e pelo representante discente 11 

Fabrício Milan (doutorando do PPGEF/UFSC). No dia primeiro de junho de 2020, às dezessete 12 

horas foram finalizados os trabalhos e estabelecidos o resultado final do processo seletivo de 13 

bolsas de doutorado sanduíche CAPES -PRINT, com início previsto para o período de estudos no 14 

exterior de 01 de setembro de 2020 a 1 de março de 2021. A comissão realizou a avaliação das 15 

propostas de acordo com o edital. Se inscreveram para participar do processo de seleção de 16 

seis meses de bolsa três candidatos sendo eles: Alexsandra da Silva Bandeira solicitando bolsa 17 

para Universidade da Carolina do Sul (Estados Unidos); Rafael Lima Kons solicitando bolsa para 18 

a Universidade Vrije Brussels (Bélgica) e Vitor Ciampolini solicitando bolsa para a Universidade 19 

de Ottawa (Canada). Conforme as normas estabelecidas pelo edital, a classificação de acordo 20 

com a produção bibliográfica equivale a 35% da nota final. Alexsandra da Silva Bandeira somou 21 

937 pontos com nota 7,0 (sete) equivalendo a nota de 2,45 do percentual bibliográfico; Rafael 22 

Lima Kons somou 2219 pontos com a nota 10,0 (dez) equivalendo a nota de 3,5 do percentual 23 

bibliográfico; e o Vitor Ciampolini somou 940 pontos com a nota 7,1 (sete virgula um) 24 

equivalendo a nota de 2,5 do percentual bibliográfico. O plano de estudo é equivalente a 55% 25 

da nota assim distribuídos: I - Aderência ao subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos 26 

de vida saudáveis” (peso atribuído - 25%); II – Qualidade do plano de estudos proposto, 27 

conforme os incisos do item 4.5.7 do edital (peso atribuído - 25%); III - Exequibilidade do plano 28 

de estudos proposto dentro do cronograma previsto (peso atribuído - 5%).  29 

Quanto a aderência ao subprojeto a candidata Alexsandra da Silva Bandeira teve a nota 9,2 30 

(nove virgula dois) equivalendo a 2,3 do percentual do item, o candidato Rafael Lima Kons teve 31 

a nota 9,0 (nove) equivalendo a 2,25 do percentual do item, e o candidato Vitor Ciampolini teve 32 

a nota 8,6 (oito virgula seis) equivalendo a 2,2 do percentual do item. Quanto a qualidade do 33 

plano de estudos a candidata Alexsandra da Silva Bandeira teve a nota 8,8 (oito virgula oito) 34 
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equivalendo a 2,2 do percentual do item, o candidato Rafael Lima Kons teve a nota 8,7 (oito 35 

virgula sete) equivalendo a 2,17 do percentual do item, e o candidato Vitor Ciampolini teve a 36 

nota 8,8 (oito virgula oito) equivalendo a 2,2 do percentual do item. Quanto a exequibilidade 37 

do plano de estudos proposto dentro do cronograma previsto cujo o peso equivale a 5%, todos 38 

os candidatos Alexsandra da Silva Bandeira, Rafael Lima Kons e Vitor Ciampolini tiveram a nota 39 

10,0 (dez) equivalendo a 0,5 da nota. Para a apresentação da proficiência foi concedido 10% da 40 

nota sendo que a candidata Alexsandra da Silva Bandeira e o candidato Rafael Lima Kons não 41 

apresentaram comprovação da proficiência sendo sua nota zero e o candidato Vitor Ciampolini 42 

apresentou o teste de proficiência sendo sua nota 10 (dez) equivalendo a 1,0 (um). Portanto, 43 

após o somatório, a classificação final ficou assim distribuída: 1º Rafael Lima Kons com a nota 44 

8,42, 2º Vitor Ciampolini com a nota 8,35 e em 3º Alexsandra da Silva Bandeira com a nota 45 

7,45. O período vigente da bolsa aprovado para cada candidato (a) está vinculado à 46 

disponibilidade de concessão de bolsas junto a CAPES. Para constar, eu, Tânia R. Bertoldo 47 

Benedetti, Presidente desta comissão, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada 48 

pelos membros da Comissão de Bolsas nesta reunião. 49 
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A comissão 

 

 

Tânia R. Bertoldo Benedetti (presidente) 

Ricardo Dantas de Lucas 

Sérgio Fernando Torres de Freitas 

Fabrício Milan 
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