
 

Ata da Reunião da Comissão de Seleção de Tese de Doutorado, nomeada 

pela Portaria Nº 006/PPGEF/2021.  

 

No dia sete março de 2021, às 17horas, a comissão de seleção de Tese de 

Doutorado, composta pelos professores doutores Tânia R. Bertoldo Benedetti, 

Carolina Fernandes da Silva e Ricardo Dantas de Lucas, sob a presidência do 

primeiro, reuniu-se via Google Meet para deliberarem sobre a tese defendida 

junto ao PPGEF que irá concorrer à Edição 2021 do Prêmio CAPES de Tese nos 

termos do Edital nº 3/2021 da CAPES. Duas Teses de Doutorado se inscreveram 

no processo de seleção, nomeadamente: Bruno Gonçalves Galdino da Costa, 

com a tese “Sleep, sedentary behavior, physical activity and associated factors 

among brazilian adolescents”; e José Carlos Mendes, com a tese “Construção 

do modelo de jogo das seleções brasileiras masculinas juvenil e adulta de 

handebol”. A comissão realizou a avaliação e a classificação de acordo com os 

critérios estabelecidos no Edital da CAPES n° 3/2021, publicado no Diário Oficial 

da União em 10 de março de 2021. A Tese de Doutorado intitulada “Sleep, 

sedentary behavior, physical activity and associated factors among brazilian 

adolescents” de autoria do candidato Bruno Gonçalves Galdino da Costa, foi 

indicada pela comissão para participar do prêmio CAPES Tese. Ambas as Teses 

apresentaram alto nível de qualidade dentro dos critérios avaliados. A 

justificativa da escolha se deve a análise com base nos critérios estabelecidos 

no Edital da CAPES n° 3/2021 (Originalidade do trabalho; Relevância para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; Qualidade e quantidade 

de publicações decorrentes da tese; Metodologia utilizada; Qualidade da 

redação; Estrutura/organização do texto). Dentre eles podemos destacar 

especialmente sua contribuição social com o diagnóstico do comportamento 

sedentário em adolescentes associado ao uso de telas por longos períodos de 

tempo. Além disso, foi identificado que menos de 3% dos adolescentes 

investigados engajam-se em níveis recomendados de sono, atividade física e 

comportamentos sedentários simultaneamente. No estudo, também foi 

diagnosticado o tempo conectado nas mídias sociais pelos adolescentes. A 

comissão entendeu que tais temas são emergentes e atuais. Ainda ressalta-se 

que estudos provenientes da Tese foram publicados em periódicos científicos 



internacionais de alto impacto. Para constar, eu, Tânia R. Bertoldo Benedetti, 

lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pela comissão.  

 

 

 

Tânia R. Bertoldo Benedetti - Presidente 

 

 

 

Carolina Fernandes da Silva 

 

 

 

Ricardo Dantas de Lucas 
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