
 

Parecer referente ao Edital PrInt CAPES- UNICAMP: edital: Envelhecimento ativo: o 
papel da atividade física na promoção da saúde do idoso, de julho de 2022. 
 
Seleção dos candidatos inscritos pela Comissão constituída pelos Profas. Dras. Mara 
Patrícia Traina Chacon Mikahil, FEF-UNICAMP (presidente), Lígia de Moraes Antunes 
Corrêa, FEF-UNICAMP e Lúcia Figueiredo Mourão, FCM-Gerontologia-UNICAMP, e 
do representante discente Erick Guilherme Peixoto de Lucena, doutorando pela FEF-
UNICAMP. 
 
Dos pré-requisitos 
O candidato DAVI ALVES DE SANTANA foi candidato único inscrito no referido edital 
e atende as condições obrigatórias quanto a: ser brasileiro, não possuir título de doutor 
e estar regularmente matriculado ao Programa de Pós-graduação em Educação 
Física, nível Doutorado, da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual 
de Campinas tendo ingressado em agosto de 2019, e com prazo máximo de 
integralização em maio de 2025, estando até a presente data, regularmente 
matriculado no programa. Pela análise de seu histórico escolar, o doutorando cumpriu 
até 1s2022, 36 créditos, sendo 18 créditos em disciplinas onde o estudante foi 
aprovado com o conceito A. Como descrito em seu plano de trabalho, o período de 
permanência no estágio de doutorado no exterior será de fevereiro de 2023 a julho de 
2023, retornando ao Brasil 22 meses antes de seu prazo máximo de integralização 
para finalizar a defesa do doutorado, prevista para 2025. O Candidato apresentou 
certificado recente de aprovação em proficiência em língua inglesa TOEFL ITP Level 1 
– Institutional Testing Program, com pontuação total de 587 pontos (pelo edital o 
mínimo necessário 527 pontos), sendo esta proficiência em língua inglesa aceita pela 
instituição do exterior. A partir desta análise inicial, referentes ao item 4.6 do presente 
Edital, observaremos a seguir, a análise das informações quanto a qualificação da 
proposta a candidatura. 
 
Da candidatura 
Uma série de informações acerca do candidato, do supervisor brasileiro, do supervisor 
no exterior, do plano de atividades e projeto de pesquisa a serem desenvolvidos 
puderam ser depreendidas dos documentos apresentados, sendo: 
Do Candidato 
Pela análise de seu histórico escolar e currículo Lattes, observa-se que o mesmo 
apresenta plena qualificação e potencial científico para o desenvolvimento dos estudos 
propostos no exterior, com pertinência à área deste edital: Envelhecimento ativo: o 
papel da atividade física na promoção da saúde do idoso, cujo projeto apresentado é 
intitulado: Caracterização Do Perfil Metabolômico De Idosas Frágeis, Pré-Frágeis e 
não Frágeis e sua Associação com Desfechos Clínicos e Funcionais. 
Da Supervisora no Brasil:  
A Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri é Livre Docente (2018) pela Universidade 
de Campinas, Bolsista Produtividade em Pesquisa CNpq (Nível 1D) na área da 
Educação Física. Docente do Departamento de Educação Física Adaptada da 
Faculdade de Educação Física (FEF) da UNICAMP e credenciada nos Programas de 
Pós-graduação em Educação Física da UNICAMP e em Gerontologia da 
FCM/UNICAMP. Coordenadora Associada do Grupo de Pesquisa do CNPq Fisiologia 
do Exercício e Avaliação do Rendimento, junto ao Laboratório de Fisiologia do 
Exercício – FISEX-FEF-UNICAMP. Possui 166 artigos indexados, 1 livro e 18 capítulos 
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de livros publicados. ORCID- 0000-0002-7795-6575, Research ID C-4291-2012. As 
áreas de interesse são: Fisiologia do Exercício, Atividade Física e Saúde, nos 
seguintes temas: imunologia do exercício, citocinas pró e anti-inflamatórias, 
metabolismo e metabolômica, bioquímica do exercício, doenças crônicas não 
transmissíveis, obesidade e envelhecimento. Possui dentre os projetos de pesquisa 
em desenvolvimento, um intitulado “Caracterização Do Perfil Metabolômico De Idosas 
Frágeis E Pré-Frágeis e sua Resposta Crônica ao Exercício: Um Estudo Clínico 
Randomizado”. 
Do supervisor no Exterior:  
O Dr. Emanuele Marzetti (MD) é Professor Associado de Medicina Interna  do 
Department of Geriatrics and Orthopedics, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS, Rome, Italy, desde 
2010. ORCID: 0000-0001-9567-6983, Scopus Author ID: 6506978724, ResearcherID: 
A-9430-2010. Atualmente é membro do Translational Research Advisory Board desta 
mesma instituição, com diversos projetos de pesquisa financiados e mais de 300 
artigos indexados publicados. Em seu currículo vitae denota-se seu envolvimento com 
projetos de pesquisa nos temas sarcopenia e fragilidade, incluindo pesquisas de 
desenvolvimento com biomarcadores. É atualmente Diretor Científico do 
Biogerontology Lab, onde desenvolve projetos amplos de estudos clínicos 
randomizados sobre fragilidade e sarcopenia em idosos, o que se revela uma área 
extremamente coerente com a proposta de pesquisa apresentada pelo candidato 
inscrito neste edital. 
Da proposta de Pesquisa:  
O projeto intitulado “Caracterização do Perfil Metabolômico de Idosas Frágeis, Pré-
Frágeis e não Frágeis e sua Associação com Desfechos Clínicos e Funcionais”, é 
conduzido pelo doutorando Davi Alves de Santana, sob a orientação da Profa. Dra. 
Cláudia Regina Cavaglieri. O projeto tem como objetivo principal caracterizar o perfil 
metabolômico sérico de idosas frágeis, pré-frágeis e não frágeis e investigar a 
associação entre perfis metabolômicos e os desfechos clínicos.  O projeto está bem 
apresentado e delineado, com mérito para um projeto de pesquisa de doutorado com 
colaboração da instituição no exterior, a Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 
Itália. Essa colaboração contribuirá para o desenvolvimento técnico das análises 
metabolômicas e a interpretação dos dados associados à fragilidade para aplicação no 
projeto de doutorado do candidato, em desenvolvimento no Brasil. No exterior, o 
doutorando trabalhará com análises dos dados dos projetos SPRINTT e BIOSPHERE 
em colaboração e aprendizado com o grupo de pesquisa da instituição no exterior. O 
Plano de Atividades a ser desenvolvido na Instituição no exterior encontra-se 
adequado e organizado cronologicamente para o cumprimento das mesmas no prazo 
de 6 meses. 
Da instituição no exterior: 
A instituição Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario 
“Agostino Gemelli” IRCCS, Rome, Italy caracteriza-se por um importante centro de 
formação e pesquisa da Itália e da Europa, fundada em 1921 e que tem abrangência 
de atendimento de Hospital Regional. Além de suas atividades assistenciais e 
formativas, a Instituição apresenta expressiva produção científica em várias áreas e 
com projeção mundial. 
Considerações finais: 
Desta forma, após a análise por esta comissão constituída para este fim, os itens, 
informações e documentação apresentados pelo candidato atende aos requisitos 
solicitados no presente edital. A proposição do Plano de atividades e o mérito científico 
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do Projeto de Pesquisa também foram considerados adequados, sendo que os 
desfechos do projeto de pesquisa trarão importante contribuição a área. 
Assim, esta comissão exara parecer favorável à seleção do candidato Davi Alves de 
Santana.  
 
 

Campinas, 12 de agosto de 2022. 
 
 
Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, FEF-UNICAMP (presidente) 
Profa. Dra. Lígia de Moraes Antunes Corrêa, FEF-UNICAMP 
Profa. Dra. Lúcia Figueiredo Mourão, FCM-Gerontologia-UNICAMP 
Representante discente Erick Guilherme Peixoto de Lucena, doutorando pela FEF-
UNICAMP 
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