
 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

  
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2018 DE BOLSISTA DO  

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO-PNPD/CAPES 

 

 

 O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal de Pelotas, em conformidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pelotas e de acordo com a Portaria CAPES 086, de 

03 de julho de 2013 

(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulame

nto_PNPD.pdf), torna público, no uso de suas atribuições, para conhecimento dos 

interessados, o processo de seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado-

PNPD/CAPES, para realização de estágio pós-doutoral no programa, nos termos 

estabelecidos neste edital. 

 

1. DA VAGA 

 

A seleção visa o preenchimento de 01 (uma) cota de Bolsa PNPD/CAPES concedida ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFPel, de acordo com o regulamento 

do Programa previsto no anexo I da Portaria CAPES 086, de julho de 2013. Outras 

informações sobre o PNPD/CAPES podem ser consultadas em:  

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

 

2. DOS REQUISITOS DO BOLSISTA 

 
2.1 Ter título de doutor em Educação Física (ou áreas afins - a critério da comissão 

de seleção), quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

recomendados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPGE. 

2.2 Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

estrangeiro, currículo com histórico de publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

2.3 Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 
 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 
3.1 A inscrição para o Processo de Seleção da vaga de Pós-Doutor deverá ser feita por 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes


e-mail, mediante envio de documentação, descrita a seguir: 

3.2  A inscrição é condição necessária para que o candidato participe do processo de 

seleção. As inscrições serão recebidas no período de 14/08/2018 a 24/08/2018 pelo 

e-mail chrismestrado@gmail.com, com cópia para o coordenador do Programa, 

Prof. Dr. Marcelo Cozzensa da Silva (mcozzensa@gmail.com). As inscrições online 

deverão incluir arquivos anexos (cópia da ficha de inscrição assinada em pdf, 

Curriculum Lattes em pdf, plano de trabalho em pdf e intenção de atuação docente 

em pdf). O título do e-mail a ser enviado deve ser: Candidato (NOME) Pós-

Doutorado PNPD ESEF UFPel. 

3.3  A formação e a produção dos candidatos deverão ter aderência as Linhas de 

Pesquisa contidas em alguma das Áreas do Programa: a) Biodinâmica do 

Movimento Humano; b) Movimento Humano, Educação e Sociedade.  

3.4  Formulário próprio (ANEXO I) preenchido e assinado para entrega junto aos outros 

documentos (em pdf). 

3.5  Curriculum Vitae Lattes ou, para pesquisadores estrangeiros, o anexo III da 

Portaria CAPES 086 de 03/07/2013 devidamente preenchido (em pdf). 

3.6  Plano de trabalho, anexado em formato PDF, que deve contemplar: 

 - Intenções de pesquisa: temática que pretende desenvolver junto ao programa, com 

apresentação do tema e objetivos e evidenciando vínculos teóricos e metodológicos com 

as áreas de concentração do Curso. Informações sobre as áreas de concentração e linhas 

de pesquisa podem ser acessadas na página do programa: http://wp.ufpel.edu.br/ppgef/ 

    3.7 Intenções de atuação docente nos cursos de graduação e pós-graduação em 

Educação Física da UFPel. 

 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1ª etapa (classificatória) (peso 4,0)  

Análise do plano de trabalho  

  

2ª etapa (classificatória) (peso 3,0)  

Análise do Curriculum Vitae Lattes  

  

3ª etapa (classificatória) (peso 3,0)  

Entrevista (presencial ou virtual).  

  

 

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

 
A Comissão Julgadora será constituída por docentes do quadro do PPGEF da UFPel. 

À Comissão Julgadora caberá avaliar o candidato em todas as etapas do processo e, ao 

final, emitir nota relativa ao conjunto das avaliações. Esta consubstanciará a 

classificação ou desclassificação do candidato. 

 

mailto:%20chrismestrado@gmail.com,
http://wp.ufpel.edu.br/ppgef/


 

 

6. CRONOGRAMA:  

 

Inscrições via e-mail: de 14 a 24 de agosto de 2018  

Entrevistas: entre 27 e 30 de agosto de 2018  

Resultado final: 31 de agosto de 2018  

 

 

 

 

Pelotas, 14 de Agosto de 2018. 

 

 

 
Dr. Marcelo Cozzensa da Silva 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nome completo do candidato:   

Endereço completo:     

Telefones para contato:  _   

Endereço eletrônico (e-mail):     

 

Preferência para a realização da entrevista: 

    (    ) presencial   (    )virtual (Skype ou similar) (endereço Skype________________). 

 

Declaro que estou ciente e que concordo com todas as normas, condições e 

exigências de inscrição nesse Edital, para seleção de bolsista de pós- doutorado do 

Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física da UFPel. Conforme assinalado nesta ficha de inscrição, assim como aceito que 

na falta de qualquer dos documentos do presente Edital tornará cancelada, 

automaticamente, minha solicitação de inscrição. 

 
 
 

Pelotas,  de  de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assinatura 
 


