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Relatório de processo seletivo referente ao Edital n.º 03/PPGEF/2019, que trata da seleção de 

candidato(a)s às bolsas para Professor Visitante no Exterior (Júnior e Sênior) de 2019 do projeto 

PRINT-CAPES/UFSC coordenado pelo PPGEF. 

 

Comissão de seleção: 

Professor Doutor Humberto M. Carvalho (Presidente) - PPGEF 

Professor Doutor Ricardo Dantas de Lucas - PPGEF 

Professor Doutor Sérgio Fernando Torres de Freitas - PPGSC 

Representante discente: Paula Fabricio Sandreschi - PPGEF 

 

O presente relatório trata do processo seletivo referente ao Edital n.º 03/PPGEF/2019, que trata da 

seleção de candidato(a)s às bolsas para Professor Visitante no Exterior (Júnior e Sênior) de 2019 do 

projeto PRINT-CAPES/UFSC coordenado pelo PPGEF.A Comissão de seleção classificou e homologou 

as propostas a 30 de maio de 2019. O edital 03/PPGEF/2019 trata da seleção de candidato(a)s às 

bolsas para Professor Visitante no Exterior (Júnior e Sênior), no âmbito do subprojeto PRINT-

CAPES/UFSC liderado pelo PPGEF/UFSC. Este subprojeto conta parceria do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva - PPGSC/UFSC, tendo como título “Diagnóstico e intervenção para 

estilos de vida saudáveis” e está vinculado ao tema de Saúde Humana, no âmbito de PRINT-

CAPES/UFSC, edital Nº 41/2017 da CAPES.  

Para a vaga de Professor Visitante no Exterior (Júnior) houve um candidato inscrito, Professor 

Doutor Michel Milistetd, com o projeto de pesquisa intitulado “Saúde mental e desenvolvimento 

positivo de jovens por meio do esporte: um estudo longitudinal com jovens atletas”. Para a vaga de 

Professor Visitante no Exterior (Sênior) houve uma proposta apresentada pelo Professor Doutor Luiz 

Guilherme Antonacci Guglielmo, com o projeto de pesquisa intitulado “Respostas fisiológicas 

durante sessões de exercício intervalado em indivíduos fisicamente ativos”. A análise técnica das 

propostas de cada candidato foi inicialmente realizada em relação à conformidade dos documentos 

de acordo com a solicitação do edital. Nesta etapa, a Comissão por unanimidade julgou que ambas 

as propostas cumpriram com todos os requisitos exigidos no edital. Na análise de mérito para 

avaliação e classificação da proposta foram adotados os critérios estabelecidos em edital, a saber: 

(a) Aderência ao subprojeto “Diagnóstico e intervenção para estilos de vida saudáveis”; (b) Mérito, 

originalidade e relevância do projeto de pesquisa proposto para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação; (c) Produção bibliográfica nos últimos 5 (cinco) anos (a partir de 2014) 

para candidatos na categoria Júnior; produção bibliográfica nos últimos 10 (dez) anos (a partir de 

2009) para candidatos na categoria Sênior.  
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Para cada item a Comissão estabeleceu pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco), considerando: 0 pontos - 

Inaceitável; 1 ponto – Fraco; 2 pontos – Médio; 3 pontos – Bom; 4 pontos - Muito Bom; 5 pontos – 

Excelente. Com base nos critérios estabelecidos o candidato para Professor Visitante no Exterior 

(Júnior), Professor Doutor Michel Milistetd, Professor Doutor Michel Milistetd obteve nota 4 (cinco 

pontos no item a), 5 (cinco pontos no item b) e 4 (cinco pontos no item c), totalizando 13 (treze) 

pontos. O candidato para Professor Visitante no Exterior (Sênior), Professor Doutor Luiz Guilherme 

Antonacci Guglielmo obteve nota 4 (cinco pontos no item a), 5 (cinco pontos no item b) e 5 (cinco 

pontos no item c), totalizando 14 (catorze) pontos.  

 

A comissão considera o candidato Professor Doutor Michel Milistetd aprovado e classificado para 

Professor Visitante no Exterior (Júnior) no âmbito do subprojeto PRINTCAPES/UFSC liderado pelo 

PPGEF/UFSC. 

A comissão considera o candidato Professor Doutor Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo aprovado e 

classificado para Professor Visitante no Exterior (Sênior) no âmbito do subprojeto PRINTCAPES/UFSC 

liderado pelo PPGEF/UFSC. 

 

Comissão de avaliação 


