
 

 

PROCESSO SELETIVO – BOLSISTA PÓS-DOUTORADO PNPD 2013 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Estadual de 

Campinas – FEF/UNICAMP torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo de bolsista de 

pós-doutorado, no âmbito do Programa PNPD/CAPES 2013 (Ofício Circular nº 5/2013 – DPB/CAPES, em 

conformidade com a Portaria CAPES 86/2013), com a finalidade de preencher uma (1) vaga, por ordem 

de classificação dos aprovados, para atuar em atividades de pesquisa relacionadas a um dos seguintes 

projetos: 

Título Professor supervisor responsável 

 

Políticas de segurança em espetáculos futebolísticos na 

América Latina 

Profa. Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis 

Efeitos da atividade física em usuários de cadeira de 

rodas 

Prof. Dr. José Irineu Gorla 

 

1) DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 14/10 a 01/11/2013, se segunda à sexta, das 8h30 

às 12h00 e das 13h30 às 17h00, na Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Educação 

Física da UNICAMP, situada à Av. Érico Veríssimo 701, Cidade Universitária, Barão Geraldo, 

Campinas/SP, CEP 13083-851, e somente poderão ser realizadas das seguintes formas: 

a- Pessoalmente, no endereço acima indicado. 

b- Pelo Correio, via SEDEX, encaminhada ao endereço acima mencionado, desde que a 

documentação seja postada até o último dia das inscrições. 

1.2.     Não serão aceitas inscrições requeridas fora do prazo. 

1.3.    A ficha de inscrição (Anexo 1) deverá ser preenchida e assinada pelo candidato. É importante 

preencher corretamente todos os campos solicitados. 

1.4.     Poderão inscrever-se aqueles que concluíram curso de doutorado em Educação Física ou áreas 

afins. 

 

2) DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

 

Documentos exigidos para a inscrição: 

 

a- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme modelo (Anexo 1), disponível pela 

internet no endereço: HTTP://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/bolsasdeestudo 

b- Cópia do diploma ou declaração de conclusão de curso de doutorado, reconhecido por órgão 

competente do Ministério da Educação, para cursos realizados no Brasil. Em caso de brasileiros com 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser revalidado no país. Para estrangeiros, o 
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diploma deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da 

Unicamp; 

c- Cópia da carteira de identidade e CPF (quando este não constar na carteira de identidade), ou 

passaporte (para estrangeiros); 

d- Cópia impressa do Curriculum Vitae (últimos 5 anos), cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq 

(HTTP://lattes.cnpq.br), em uma via, ou, se estrangeiro, currículo conforme Anexo 3. O curriculum 

não precisará ser comprovado, mas a documentação comprobatória poderá ser solicitada pela 

comissão de seleção a qualquer momento do processo seletivo, através do e-mail cadastrado durante 

a inscrição, e a ausência de entrega da mesma será razão suficiente para a eliminação do candidato 

do processo seletivo; 

e- Plano de trabalho elaborado em comum acordo e assinado pelo docente da FEF que será o supervisor 

da proposta, em um dos projetos indicados para inscrição. O documento deverá conter no máximo 10 

páginas, conforme modelo descrito no anexo 2.  

 

3) DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

 

a- Não ser aposentado; 

b- Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa deverão comprovar afastamento da instituição de 

origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa; 

 

4) DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Primeiramente será feita a conferência dos documentos, conforme especificado no item 2. Aqueles que 

entregarem toda a documentação exigida terão suas inscrições homologadas. Apenas os candidatos com 

inscrições homologadas serão avaliados e classificados quanto ao atendimento dos demais requisitos para 

a implementação da bolsa PNPD. 

Nesta etapa serão comparados os curricula vitae do candidato e do supervisor e o plano de trabalho 

conjunto. Os curricula vitae serão pontuados segundo critérios estabelecidos no Anexo 4. Os planos de 

trabalho serão classificados, levando-se em consideração o mérito (originalidade, relevância) e 

viabilidade do projeto.  

 

5) DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

A apuração da média final resultará do cálculo da média aritmética das notas dos curricula vitae e do 

plano de trabalho. 

 

MF = (nota do curriculum vitae candidato + nota do curriculum vitae supervisor + nota do plano de 

trabalho) / 3 

 

Será considerada aprovada a proposta que obtiver a maior média aritmética das notas. O resultado final 

será divulgado no dia 25/11/2013 no mural da Secretaria de Pós-Graduação da FEF/UNICAMP e no site 

WWW.fef.unicamp.br . Não serão divulgados resultados por telefone ou e-mail. 

 



6) DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Atividade Data 

Divulgação do Edital 01/10/2013 

Inscrições 14/10 a 01/11/2013 

Homologação das inscrições 06/11/2013 

Avaliação das propostas 07 a 23/11/2013 

Divulgação do resultado final 25/11/2013 

 

7) DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 

 

a- Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 

b- Estar apto a iniciar as atividades do projeto após aprovação pela CAPES; 

c- Submeter artigos científicos em periódicos de qualidade e em qualquer outro meio de divulgação de 

trabalho de pesquisa apoiado pelo programa, citando o apoio da CAPES e da FEF/UNICAMP; 

d- Elaborar relatório de atividades final em até 60 dias após o encerramento da respectiva bolsa; 

e- Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância das 

normas do PNPD;  

f- Possuir conta corrente individual no Banco do Brasil. 

 

8) DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. À Comissão Examinadora caberá decidir sobre as questões não previstas no presente edital. 

8.2. A supervisão acadêmica é de livre escolha do candidato, observadas as disponibilidades divulgadas 

pela CPG e concordância do supervisor. 

8.3. Este Processo Seletivo terá ampla divulgação, a partir de 01/10/2013, no site da Faculdade de 

Educação Física da Unicamp. 

8.4. A Bolsa PNPD-CAPES terá duração de 12 meses, podendo ser renovada  anualmente até o limite de 

24 meses, mediante apresentação de relatório de atividades anual a ser apreciado e aprovado pela 

Comissão de Pós-Graduação.  Para os candidatos aprovados a modalidade “b” do item 3, o período 

máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

8.5 Mesmo em caso de desistência da bolsa antes da conclusão do prazo de concessão, o 

candidato aprovado se compromete a enviar relatório parcial e de prestação de contas do 

período de vigência da bolsa. Neste caso, um novo processo de seleção de bolsista será 

realizado pela CPG-FEF. 

8.6. Maiores informações pelo telefone (19)3521-6610 ou pelo e-mail posgraduacao@fef.unicamp.br. 

 

 

Campinas, 26 de setembro de 2013 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Regina Cavaglieri 

Coordenadora de Pós-Graduação 

 



ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

BOLSISTA PÓS-DOUTORADO PNPD 2013 

 

Título do Projeto de Pesquisa: __________________________________________________________                   

 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Dados Pessoais 

Nome  Identidade/passaporte  

 

Nacionalidade 

 

Estado Civil 

Data de 

Nascimento 

Local de Nascimento  

Sexo 

 

CPF Cidade Estado 

       

 

Filiação 

Pai  

Mãe  

Endereço Residencial  Bairro  

Cidade  Estado  CEP  

Telefone  Celular  E-mail  

      

 

2. Dados Acadêmicos 
 

 

Graduação 

 

Curso 

 

Instituição 

Período 

Início Término 

    

    

 

 

 Pós-Graduação 

 

Instituição 

 

Área 

Período 

Início Término 

Mestrado     

Doutorado     

Pós-Doutorado     

 

3. Dados Profissionais (ocupação atual) e recursos financeiros 
Empregador  Função  

Área de Atuação  Tempo  

Receberá salário durante a bolsa? SIM (    )           NÃO (    ) 

Solicitou bolsa a outra agência? SIM (    )    Qual? _____________________________      NÃO (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

 

- INTRODUÇÃO que contenha a definição do problema a ser investigado, incluindo revisão sumária da 

literatura sobre o assunto; 

 

- OBJETIVOS a serem alcançados, claramente expostos; 

 

- JUSTIFICATIVA que evidencie o estado e desenvolvimento científico, tecnológico ou artístico do 

problema, e que saliente os aspectos envolvidos que justifiquem a execução do projeto; 

 

- METODOLOGIA que exponha e justifique o método, as técnicas, os instrumentos e materiais que serão 

empregados no projeto, levando em conta o exame prévio de outras alternativas; 

 

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO que apresente, de forma organizada, as etapas de 

execução, indicando início e fim de cada uma, em relação às metas a serem alcançadas; 

 

- BIBLIOGRAFIA utilizada na elaboração do projeto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXX 3 

 

Foreign Researcher Curriculum Vitae (last 5 years) 

 

1. Professional data/activity 

Full name 

 

Date of birth Country 

E-mail 

 

Institution 

 

Present position 

Department 

 

Start date (month/year) 

Office address 

 

P.O. box 

City 

 

State/Province Country Zip code 

Phone number 

 

Extension Fax nunber 

2. Academic background 

Degree Field of Knowledge 

 

Start / End date 

Institution 

 

 City Country 

Degree Field of Knowledge 

 

Start / End date 

Institution 

 

 City Country 

Degree Field of Knowledge 

 

Start / End date 

Institution 

 

 City Country 

Degree Field of Knowledge 

 

Start / End date 

Institution 

 

 City Country 

3. Research interests 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Current position 

Managerial and/or 

administrative activity 

 

 



Research and Development  

 

Technical 

service/specialization 

others 

 

 

5. Work experience 

Institution Position Activities  Local Start – End date 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

6. Scientific, technological and artistic production 

 number  number 

1. Scientific articles in national scientific journals  6. Paper presented in congresses, seminars, 

conferences etc. 

 

2. Scientific articles in international scientific 

journals 

 

 

7. Participation in expositions, presentations etc  

3. Articles for scientific divulgement  8. Motion pictures, videos, audiovisual and media 

production 

 

4. Defended theses  

 

9. Patents  

5. Advised theses  

 

10. books  

7. Main publications: 

Relevant publications related to the project 

 

 

 

 

 

 

8. Languages 

Indicate your language proficiency:         P - poor         G - good         E - excellent 

Language Speaking reading Writng Language speaking Reading Writing 

        

        

        

        

        

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

TABELA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DO CANDIDATO (últimos 5 anos) 

 

QUADRO 1 – ATIVIDADES DE PESQUISA Pontos por 

unidade 

Obtido Total 

(A) Artigo publicado 8   

(A1) Artigo publicado 6    

(A2) Artigo publicado 3    

(A3) Artigo publicado 2    

(A4) Artigo publicado 1    

(B) Livro publicado – Editora com conselho editorial 8   

(B1) Livro Organizado - Editora com conselho editorial 3    

(C) Capítulo de Livro publicado– Editora com conselho editorial 1,6   

(D) Tradução ou revisão científica de livros 3    

(E) Patentes registradas na área do concurso 4   

(F) Resumos em anais de eventos científicos internacionais 0,3    

(F1) Resumos em eventos científicos nacionais 0,15    

(F2) Trabalhos completos em eventos científicos Internacionais 0,5    

(F3) Trabalhos completos em de eventos científicos nacionais 0,3    

(G) Participação como conferencista, debatedor, palestrante (EI) 1    

(G1) Participação como conferencista, debatedor, palestrante (EN) 0,5    

(H) Bolsa de produtividade em pesquisa (CNPq)  3   

(H1) Bolsa de Pós-Doutorado  3,0   

(H2 ) Bolsa de Doutorado no exterior e/ou Sandwhich 2,0   

(H3) Líder de Grupo de Pesquisa – CNPQ 1,0   

(H4) Responsável por projeto de pesquisa com financiamento 3,0    

(H5) Pesquisador participante de projeto de pesquisa com financiamento 1,0    

(I) Editor de periódico constante do Qualis Capes 3    

(J) Membro do Conselho Editorial (periódicos e/ou livros constantes do Qualis 

CAPES) 

(J1) Parecerista de periódicos (constantes do Qualis CAPES) 

(J2) Parecerista de órgãos de fomento 

1    

(K) Emissão de pareceres 1    

(L) Membro de comissão julgadora de concurso público 2    

(L1) Membro de comissão julgadora de qualificação de mestrado 1    

(L2) Membro de comissão julgadora de defesa de mestrado 2    

(L3) Membro de comissão julgadora de qualificação de doutorado 2,5    

(L4) Membro de comissão julgadora de defesa de doutorado 3    

 

 

 



Classificação de Periódicos: 

 

A Periódicos indexados nas Bases de Dados: ISI (J > 0.6) SCOPUS 

A1 Periódicos indexados nas Bases de Dados: MEDLINE / SCIELO 

A2 Periódicos indexados nas Bases de Dados: LILACS / CINAHL / EMBASE / ERIC 

/SPORTDISCUS / LATINDEX 

A3 Periódicos indexados nas Bases de Dados: PHYSICAL EDUCATION / CAB ABSTRACT / 

PERIODICA / OPEN JOURNAL SYSTEM / SCIENTIFIC CAMBRIDGE ABSTRACT 

A4 Periódicos indexados nas Bases de Dados: OUTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 - ATIVIDADES DE ENSINO / ORIENTAÇÃO Pontos 

por 

unidade 

Obtido Total 

Docência em ensino superior - graduação (30 horas = 1 ponto)    

Docência em ensino superior – pós-graduação Strictu Sensu  

(30 horas = 1 ponto) 

    

Docência em ensino superior – pós-graduação Latu Sensu  

(30 horas = 1 ponto) 

    

Palestra/aula  ministrada em curso de graduação 0,3    

Palestra/aula  ministrada em curso de pós-graduação 0,5    

Orientação de trabalho de conclusão de curso 0,5    

Orientação de trabalho de iniciação científica com bolsa 0,75    

Orientação de trabalho de especialização  1    

Orientação de dissertação de mestrado defendida 2,0    

Orientação de dissertação de mestrado em andamento 1,5    

Orientação de tese de doutorado defendida 3    

Orientação de tese de doutorado em andamento 2,5    



ANEXO 5 

 

TABELA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DO SUPERVISOR (últimos 5 anos) 

 

QUADRO 1 – ATIVIDADES DE PESQUISA Pontos por 

unidade 

Obtido Total 

(A) Artigo publicado 8   

(A1) Artigo publicado 6    

(A2) Artigo publicado 3    

(A3) Artigo publicado 2    

(A4) Artigo publicado 1    

(B) Livro publicado – Editora com conselho editorial 8   

(B1) Livro Organizado - Editora com conselho editorial 3    

(C) Capítulo de Livro publicado– Editora com conselho editorial 1,6   

(D) Tradução ou revisão científica de livros 3    

(E) Patentes registradas na área do concurso 4   

(F) Resumos em anais de eventos científicos internacionais 0,3    

(F1) Resumos em eventos científicos nacionais 0,15    

(F2) Trabalhos completos em eventos científicos Internacionais 0,5    

(F3) Trabalhos completos em de eventos científicos nacionais 0,3    

(G) Participação como conferencista, debatedor, palestrante (EI) 1    

(G1) Participação como conferencista, debatedor, palestrante (EN) 0,5    

(H) Bolsa de produtividade em pesquisa (CNPq)  3   

(H1) Bolsa de Pós-Doutorado  3,0   

(H2 ) Bolsa de Doutorado no exterior e/ou Sandwhich 2,0   

(H3) Líder de Grupo de Pesquisa – CNPQ 1,0   

(H4) Responsável por projeto de pesquisa com financiamento 3,0    

(H5) Pesquisador participante de projeto de pesquisa com financiamento 1,0    

(I) Editor de periódico constante do Qualis Capes 3    

(J) Membro do Conselho Editorial (periódicos e/ou livros constantes do Qualis 

CAPES) 

(J1) Parecerista de periódicos (constantes do Qualis CAPES) 

(J2) Parecerista de órgãos de fomento 

1    

(K) Emissão de pareceres 1    

(L) Membro de comissão julgadora de concurso público 2    

(L1) Membro de comissão julgadora de qualificação de mestrado 1    

(L2) Membro de comissão julgadora de defesa de mestrado 2    

(L3) Membro de comissão julgadora de qualificação de doutorado 2,5    

(L4) Membro de comissão julgadora de defesa de doutorado 3    

 

 

 



Classificação de Periódicos: 

 

A Periódicos indexados nas Bases de Dados: ISI (J > 0.6) SCOPUS 

A1 Periódicos indexados nas Bases de Dados: MEDLINE / SCIELO 

A2 Periódicos indexados nas Bases de Dados: LILACS / CINAHL / EMBASE / ERIC 

/SPORTDISCUS / LATINDEX 

A3 Periódicos indexados nas Bases de Dados: PHYSICAL EDUCATION / CAB ABSTRACT / 

PERIODICA / OPEN JOURNAL SYSTEM / SCIENTIFIC CAMBRIDGE ABSTRACT 

A4 Periódicos indexados nas Bases de Dados: OUTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 - ATIVIDADES DE ENSINO / ORIENTAÇÃO Pontos 

por 

unidade 

Obtido Total 

Docência em ensino superior - graduação (30 horas = 1 ponto)    

Docência em ensino superior – pós-graduação Strictu Sensu  

(30 horas = 1 ponto) 

    

Docência em ensino superior – pós-graduação Latu Sensu  

(30 horas = 1 ponto) 

    

Palestra/aula  ministrada em curso de graduação 0,3    

Palestra/aula  ministrada em curso de pós-graduação 0,5    

Orientação de trabalho de conclusão de curso 0,5    

Orientação de trabalho de iniciação científica com bolsa 0,75    

Orientação de trabalho de especialização  1    

Orientação de dissertação de mestrado defendida 2,0    

Orientação de dissertação de mestrado em andamento 1,5    

Orientação de tese de doutorado defendida 3    

Orientação de tese de doutorado em andamento 2,5    



 

 

 

 

QUADRO 3 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO Pontos por 

unidade 

Obtido Total 

Coordenação de curso de especialização 3    

Coordenação de curso até 30 horas 2    

Coordenação de curso acima de 30 horas 2, 5    

Disciplinas ministradas em curso de especialização (30 horas = 1 ponto)     

Disciplinas ministradas em outros cursos (30 horas = 1 ponto)     

Coordenação de congresso e simpósio 4    

Coordenação: seminários, Ciclo de Debates e Encontros Científicos 2    

Coordenação de espetáculo e eventos esportivos 3    

Participação na organização de eventos 2    

Atividades de consultoria, assessoria e contratos 2    

Projetos de extensão em educação física, esportes e lazer 2    

QUADRO 4 – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 

                      INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Pontos por 

unidade 

Obtido Total 

Reitor (2 pontos por ano completo)    

Vice-reitor, pró-reitor (1,5 pontos por ano completo)    

Diretor de Centro ou Unidade de Ensino (1 ponto por ano completo)     

Vice-diretor de Centro ou Unidade de Ensino  (0,75 ponto por ano completo)    

Coordenador de Curso de Graduação e/ou Pós-graduação Stricto Sensu 

(0,75 ponto por ano completo) 

   

Vice Coordenador de Curso de Graduação e/ou Pós-graduação Stricto Sensu  

(0,5 ponto por ano completo) 

   

Chefe de Departamento de Ensino (0,5 ponto por ano completo)    

Membro de comissão interna à faculdade (0,25 ponto por ano completo)    

Membro de comissão interna à universidade (0,5 ponto por ano completo)    

Membro de comissão externa à universidade (0,5 ponto por ano completo)    

Membro de direção de entidades científicas Nacionais e Internacionais 2   

Membro de direção de entidades científicas Local e Estadual 1   


