
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO 

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Estadual de 
Campinas (PPG-FEF-UNICAMP) informa sobre a abertura de inscrições para a oferta 
de 01 (uma) Bolsa de Estudos em nível de Pós-Doutorado pelo Programa Nacional de 
Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(PNPD-CAPES), na Área de Concentração Educação Física e Sociedade. A bolsa terá 
duração de doze meses, vigente no período de maio/2019 a abril/2020, não podendo 
ser prorrogada. 
 
 
Requisitos para se candidatar 
 
São exigências para o(a) candidato(a) bolsista, conforme Portaria nº 086 de 03 de 
julho de 2013, da CAPES: 
 

 Possuir o título de doutor, obtido em curso avaliado pela CAPES e reconhecido 
pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este 
deverá ser analisado pela CPG-FEF. Candidatos(as) que não possuírem o título 
de doutor no ato da inscrição poderão apresentar declaração do orientador(a)  
indicando a data da defesa. Se aprovado(a), para a implementação da bolsa o 
(a) candidato(a) deverá apresentar documentação que comprove a titulação; 

 Apresentar Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 
estrangeiro, currículo com histórico de formação e de trabalhos científicos; 

 Não ser aposentado(a); 
 Indicar como supervisor(a) docente permanente do programa de pós-

graduação em educação física da Unicamp, que tenha concluído orientação de 
doutorado. 
 

 
O(a) candidato(a) será incluído em uma das seguintes modalidades: 
a) Brasileiro(a) ou estrangeiro(a) residente no Brasil portador(a) de visto 

temporário, sem vínculo empregatício; 
b) Estrangeiro(a), residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) Docente ou pesquisador(a) no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 
 

§ 1º O(a) candidato(a) estrangeiro(a) residente no exterior deverá comprovar 
endereço residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
§ 2º Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na modalidade “c” deverão apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 
prazo de vigência da bolsa. 
§ 3º Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na modalidade “c” não poderão realizar o 
estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possui vínculo empregatício. 
 
 
Espera-se que o(a) candidato(a) 
 

 Apresente autonomia para desenvolver um projeto de pesquisa em 
consonância com seu plano de trabalho; 

 Tenha disponibilidade para dedicação integral ao Programa de Pós-Doutorado; 
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 Participe das reuniões do grupo de pesquisa, contribuindo com o domínio 
teórico e metodológico, para discussões pertinentes aos problemas e para a 
tomada de decisões sobre a condução das diferentes etapas do projeto; 

 Elabore e submeta à Comissão de Pós-Graduação, relatórios científicos parcial 
e final de qualidade; 

 Tenha disponibilidade para colaborar e/ou ministrar disciplinas de pós-
graduação; 

 Apresente produção intelectual regular durante seu período de doutorado em 
periódico internacional indexado e de grande impacto na área de pesquisa e 
Área 21 da CAPES. 

 
 

Inscrições 
 
As inscrições estarão abertas no período de 27/03 a 17/04/2019, exclusivamente por 
e-mail no endereço posgraduacao@fef.unicamp.br. O(a) candidato(a) deverá solicitar 
confirmação de recebimento da mensagem pela Secretaria da Pós-Graduação. 
 
A documentação a ser apresentada deverá ser digitalizada e anexada à mensagem de 
solicitação de inscrição e uma cópia em papel deverá ser encaminhada até o último 
dia de inscrições, via SEDEX, à Secretaria de Pós-Graduação, no seguinte endereço: 
 
Coordenação de Pós-Graduação 
Faculdade de Educação Física 
Universidade Estadual de Campinas 
Av. Érico Veríssimo 701, Cidade Universitária 
Barão Geraldo - Campinas/SP, CEP 13083-851 
 
 
Documentos a serem apresentados 
 
a- Carta de interesse 
b- Diploma de doutorado ou declaração do(a) orientador(a) 
c- Carta de aceite do(a) supervisor(a) docente credenciado(a) no Programa de Pós-

Graduação da FEF-UNICAMP 
d- Projeto de pesquisa (conforme anexo IV) 
e- Curriculum vitae comprovado dos últimos cinco anos (com informações na ordem 

do Anexo I, conforme indicações do Anexo III) 
 
OBS.: A documentação poderá ser apresentada em português, espanhol ou inglês. 
 
 
Processo de seleção 
 
O processo de seleção será conduzido por comissão designada pela CPG-FEF. 
 

 A carta de interesse deve manifestar as justificativas do(a) candidato(a) para 
a realização do pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação e inserção de 
temática proposta. 

 
 O projeto de pesquisa do(a) candidato(a) será avaliado pela Comissão 

Julgadora, observando os seguintes critérios: 
a) Qualidade e atualidade da questão de pesquisa e dos métodos propostos; 
b) Relevância da proposta na linha de pesquisa do(a) supervisor(a); 
c) Viabilidade de execução da proposta no prazo pretendido. 

 
 Curriculum vitae do(a) candidato(a), organizado com os seguintes itens: 

formação, formação complementar, experiência profissional, financiamentos e 
produção científica. A produção científica apresentada deverá ser aquela 



referente apenas aos cinco anos anteriores ao edital (somente serão 
consideradas as atividades comprovadas na ordem estabelecida pelo anexo I, 
conforme critérios do Anexo III). Serão considerados para pontuação os itens 
constantes no Anexo I. 

          
  Súmula curricular do(a) supervisor(a) - modelo FAPESP. 

 
Será atribuída ao projeto de pesquisa, currículo vitae do(a) candidato(a) e súmula 
curricular do(a) supervisor(a), uma única nota de 0 a 10.  

 
 

Resultado 
 
O resultado da seleção será divulgado até o dia 25/04/2019, no site da Faculdade de 
Educação Física https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/bolsasdeestudo . 
 
 
Informações adicionais 
 
O(a) candidato(a) à bolsa deverá acessar o site da CAPES, em específico, a Portaria 
nº 086, de 03 de julho de 2013 (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
pais/pnpd-capes) para obter informações sobre: 
 

 Objetivos do PNPD/CAPES. 
 Requisitos e atribuições das instituições e dos programas de pós-graduação. 
 Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas. 
 Atribuições da CAPES. 
 Normas gerais e operacionais da concessão de bolsas, dentre outras 

informações. 
 
 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

 
26 de março de 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ANEXO I - 
 

TABELA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DO CANDIDATO (últimos cinco 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 Sanduíche 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 II -  

 
 

TABELA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DO (A) SUPERVISOR (A) (últimos cinco 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 Sanduíche 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   



- ANEXO III -  
 
 
COMO COMPROVAR ALGUNS ITENS DO QUADRO DE PONTUAÇÃO 
 
Anexar, obrigatoriamente, os comprovantes na ordem em que os itens aparecem no 
quadro de pontuação (ANEXO I). Separar por uma capa identificando cada item a ser 
incluído. Estes comprovantes deverão ser organizados em itens, como mostrado abaixo. 
Todos os itens devem ser preenchidos, mesmo que com a expressão “NADA A DECLARAR”, 
se for o caso.   
 
 
PUBLICAÇÕES  
 
ARTIGOS PUBLICADOS:  
-Artigos já publicados  
Apresentar cópia do artigo extraído da revista e página do webqualis comprovando o 
extrato da revista (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam).  
 
LIVROS PUBLICADOS:  
- Autor  
Apresentar cópia da capa do livro, cópia da folha que contém o conselho editorial, cópia da 
folha que contém o ISSN, impressão do link da editora contendo o conselho editorial da 
revista.  
 
-Organizador  
Apresentar cópia da capa do livro, cópia da folha que contém o conselho editorial, cópia da 
folha que contém o ISSN, impressão do link da editora contendo o conselho editorial da 
revista.  
 
- Autor de Capítulo  
Apresentar cópia do capítulo, cópia da capa do livro, cópia da folha que contém o  conselho  
editorial, cópia da folha que contém o ISSN, impressão do link da editora contendo o 
conselho editorial da revista.  
 
 
EVENTOS  
 
Trabalhos completos publicados em eventos:  
Apresentar cópia da página dos anais certificando que o trabalho foi completo. O 
documento deverá conter o nome do evento, nome dos anais e páginas. Adicionar uma 
cópia do trabalho completo.  
 
Resumos publicados em eventos:  
Apresentar cópia da página dos anais certificando o trabalho apresentado – o resumo 
apresentado. O documento deverá conter o nome do evento, dos anais e páginas. 
Adicionar uma cópia do trabalho.  
 
Palestras, conferências e mesas redondas proferidas em eventos:  
Apresentar certificado ou o programa que contenha o nome da palestra/conferência/mesa-
redonda que foi proferida, o nome do candidato à bolsa, o evento, local do evento, data e  
carga  horária.  Separar e identificar se internacional, nacional e regional/local. 
 
Organização de eventos acadêmicos, técnicos, científicos:  
Apresentar certificado que contenha nome do evento, data, local e nome do organizador.  
Caso não tenha sido fornecido certificado ao organizador, inserir o site ou programa oficial 
que contenha essa informação.  
 
 



OUTRAS ATIVIDADES  
 
Bolsas e projetos financiados por agência de fomento à pesquisa: 
Impressão do site oficial da agência com informações sobre o projeto financiado ou bolsa 
na qual o(a) candidato(a) foi beneficiário ou participante. 
 
Experiência docente na graduação e pós-graduação:  
Apresentar certificado ou comprovante que contenha o nome do professor, título da 
aula/módulo/disciplina, instituição, data, local e carga horária. 
 
Líder de grupo de pesquisa, registrado no  Diretório  CNPq:  
Impressão do site oficial do CNPq (Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil - 
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/), mostrando o nome do aluno, nome do 
orientador/coordenador do grupo de pesquisa.  
 
Orientações de TCCs, de iniciação científica sem bolsa, de monografias de especialização, 
de mestrados e doutorados: 
Apresentar certificado com logotipo da instituição, nome do orientador, título do trabalho, 
nome do aluno orientado e data. 
 
Membro de comissão julgadora em bancas de mestrado e doutorado: 
Apresentar certificado com logotipo da instituição que contenha o nome do orientador, 
nome do orientando, título do trabalho, data e instituição e banca avaliadora. 



 
- ANEXO IV - 

 
ROTEIRO - PROJETO DE PESQUISA 

 
 
- 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; 
 
- RESULTADOS ESPERADOS que evidenciem a possível divulgação científica bem como a 
sua contribuição em termos de conhecimento para a área; 
 
- PLANO DE TRABALHO COM 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; 

 


