
 

PORTARIA N° 001/2019 – CEFID 
 

O Diretor Geral do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte da 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, no uso de suas 
atribuições, conferidas pelo inciso 
XVI do Art. 65 do Regimento Geral 
da UDESC. 

 

RESOLVE:URSOS 

                    RETIFICAR, desde sua edição a pedido do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Movimento Humano, os termos do Edital nº 

024/2018/CEFID que abre inscrições e determina prazos e procedimentos de 

seleção e matrícula no Curso de Mestrado Interinstitucional MINTER 

UDESC/HORUS em Ciências do Movimento Humano. 

 

                Onde se lê: 

 

1.2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 22 de Outubro de 2018 

a 08 de Fevereiro de 2019, das 14h00 às 19h00. 

 

1.2.3 As inscrições poderão ser realizadas via Correio, somente por meio de 

SEDEX, com data de    postagem até o dia 07 de Fevereiro de 2019. As 

inscrições postadas após o limite, ou as inscrições não recebidas, ou as 

inscrições recebidas após o dia 11 de Fevereiro de 2019, por quaisquer motivos 

alheios ao PPGCMH, não serão aceitas. As inscrições via Correio deverão ser 

endereçadas para: 

 

1.3.2 Para matrícula no curso, caso o(a) candidato(a) seja provisoriamente 

selecionado(a) em decorrência da inscrição com fotocópia autenticada da 

declaração de conclusão do curso, terá que ser entregue a fotocópia autenticada 

do diploma do curso de graduação, em bacharelado ou em licenciatura, com 

duração plena reconhecido pelo MEC, até as 19h00 horas do dia 12 de MARÇO 

de 2019. Caso não ocorra a entrega da fotocópia autenticada do diploma do 

curso de graduação, em bacharelado ou em licenciatura, com duração plena 

reconhecido pelo MEC, até a data exigida, o candidato estará automaticamente 

excluído deste processo seletivo, sendo que a vaga poderá, a critério do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano MINTER 

UDESC/HORUS, ser ocupada pelo suplente subsequente. 

 

 

 



 

 

3.6  A seleção será realizada conforme o cronograma a seguir: 

 
DATA ETAPA OBSERVAÇÕES 

 

 

 

11/02/19 

a     

12/02/19 

 

 

 

 

Etapa 1 

Análise 

document

al 

 Será realizada sem a presença dos candidatos. 

 A lista das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada 
a partir das 19h00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2019, no 

site MINTER UDESC/HORUS. 

 Após a divulgação das inscrições, o(a) candidato(a) terá até 

às 12 horas do dia 13 de fevereiro de 2019 para apresentar 

recurso aos casos de indeferimento. 

 Os casos em fase de recurso serão provisoriamente 

considerados para as etapas 2, 3 e 4 até o resultado do 

recurso que será julgado até as 17h00 do dia 15 de 

Fevereiro de 2019 e divulgado no site do MINTER 

UDESC/HORUS. 

 

15/02/19 

a 

16/02/19 

Etapas 2 e 3 

Análise do 

Memorial 

Descritivo, 

Vídeo e Pré-

projeto de 

Pesquisa 

 Serão realizadas sem a presença dos candidatos, na sede da 
HORUS – Faculdades em Pinhalzinho pela Comissão descrita 
no item 3.1. 

 O resultado será publicado até as 18 horas do dia 16 de 
Fevereiro de 2019. 

 Será admitido recurso até as 12 horas do dia 17 de Fevereiro 
de 2019, somente para o resultado da etapa 2 (análise do 
memorial descritivo) e da etapa (análise do pré-projeto) por se 
tratarem de etapas eliminatórias. 

 O recurso será analisado pela Comissão e o resultado será 
divulgado até as 18 horas do dia 17 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

18/02/19 

a 

22/02/19 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4 

Entrevist

a 

 Será realizada com os candidatos aprovados até a etapa 3, 
com a presença dos candidatos por videoconferência. 

 Os candidatos comparecerão à sede da HORUS – Faculdades 
Pinhalzinho em horários marcados pela Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento 
Humano MINTER UDESC/HORUS. 

 A Secretaria providenciará uma sala de videoconferência e os 
candidatos farão a entrevista com a Comissão da linha de 
pesquisa (designada pelo PPGCMH) escolhida na inscrição. 

 O resultado estará disponível no site do Minter 
UDESC/HORUS até o dia 27 de Fevereiro de 2019. 

 Será admitido recurso até as 12 horas do dia 08 de Março de 
2019. 

 

4.2 A relação oficial dos(as) aprovados(as) e seus ranqueamentos será publicada 

no dia 09 de março de 2019, a partir das 15h00 horas no site do MINTER 

UDESC/HORUS (www. horus.edu.br). 

 

5.1 Os(as) candidatos(as) selecionados(as), até o limite das vagas oferecidas 

pelo curso, deverão comparecer à Secretaria do MINTER UDESC/HORUS de 

11 e 12 de MARÇO de 2019, das 14h00 às 19h00 para entregar todas as 

documentações exigidas para a pré-matrícula e receber as instruções da 

matrícula on line que ocorrerá de 13 a 15 de fevereiro de 2019. Os(as) 



 

candidatos(as) deverão entregar no ato da pré-matrícula o Cadastro de Aluno 

Regular e a Ficha de Matrícula de Aluno Regular, conforme modelos disponíveis 

no site do PPGCMH (http://www.cefid.udesc.br/?id=314). 

 

6.2 O presente processo de seleção é válido para matrículas referentes à turma 

única MINTER UDESC/HORUS que terá início no dia 18 de Março de 2019 e 

encerramento em Março de 2021, segundo calendário acadêmico da UDESC 

vigente à época, incluindo-se a defesa da dissertação. 

6.4 Os(as) candidatos(as) não aprovado(as) ou não classificados(as) poderão 

retirar sua documentação junto à Secretaria do MINTER UDESC/HORUS, de 

19 a 22 de fevereiro de 2019. 

 

Leia-se: 

 

1.2.1  As inscrições deverão ser realizadas no período de 22 de Outubro de 2018 

a 17 de Maio de 2019, das 14h00 às 19h00. 

 

1.2.3 As inscrições poderão ser realizadas via Correio, somente por meio de 

SEDEX, com data de postagem até o dia 15 de Maio de 2019. As inscrições 

postadas após o limite, ou as inscrições não recebidas, ou as inscrições 

recebidas após o dia 20 de Maio de 2019, por quaisquer motivos alheios ao 

PPGCMH, não serão aceitas. As inscrições via Correio deverão ser endereçadas 

para: 

 

1.3.2  Para matrícula no curso, caso o(a) candidato(a) seja provisoriamente 

selecionado(a) em decorrência da inscrição com fotocópia autenticada da 

declaração de conclusão do curso, terá que ser entregue a fotocópia autenticada 

do diploma do curso de graduação, em bacharelado ou em licenciatura, com 

duração plena reconhecido pelo MEC, até as 19h00 horas do dia 23 de Julho de 

2019. Caso não ocorra a entrega da fotocópia autenticada do diploma do curso de 

graduação, em bacharelado ou em licenciatura, com duração plena reconhecido 

pelo MEC, até a data exigida, o candidato estará automaticamente excluído 

deste processo seletivo, sendo que a vaga poderá, a critério do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Movimento Humano MINTER UDESC/HORUS, ser 

ocupada pelo suplente subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cefid.udesc.br/?id=314


 

 

3.6 A seleção será realizada conforme o cronograma a seguir: 

 
DATA ETAPA OBSERVAÇÕES 

 

 

 

20/05/19 

a     

21/05/19 

 

 

 

 

Etapa 1 

Análise 

document

al 

 Será realizada sem a presença dos candidatos. 

 A lista das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada 

a partir das 19h00 horas do dia 21 de Maio de 2019, no site 

MINTER UDESC/HORUS. 

 Após a divulgação das inscrições, o(a) candidato(a) terá até 

às 12 horas do dia 22 de Maio de 2019 para apresentar 

recurso aos casos de indeferimento. 

 Os casos em fase de recurso serão provisoriamente 

considerados para as etapas 2, 3 e 4 até o resultado do 

recurso que será julgado até as 17h00 do dia 24 de Maio de 

2019 e divulgado no site do MINTER UDESC/HORUS. 

 

22/05/19 

a 

23/05/19 

Etapas 2 e 3 

Análise do 

Memorial 

Descritivo, 

Vídeo e Pré-

projeto de 

Pesquisa 

 Serão realizadas sem a presença dos candidatos, na sede da 
HORUS – Faculdades em Pinhalzinho pela Comissão descrita 
no item 3.1. 

 O resultado será publicado até as 18 horas do dia 23 de Maio 
de 2019. 

 Será admitido recurso até as 12 horas do dia 24 de Maio de 
2019, somente para o resultado da etapa 2 (análise do 
memorial descritivo) e da etapa (análise do pré-projeto) por se 
tratarem de etapas eliminatórias. 

 O recurso será analisado pela Comissão e o resultado será 
divulgado até as 18 horas do dia 24 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

27/05/19 

a 

31/05/19 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4 

Entrevist

a 

 Será realizada com os candidatos aprovados até a etapa 3, 
com a presença dos candidatos por videoconferência. 

 Os candidatos comparecerão à sede da HORUS – Faculdades 
Pinhalzinho em horários marcados pela Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento 
Humano MINTER UDESC/HORUS. 

 A Secretaria providenciará uma sala de videoconferência e os 
candidatos farão a entrevista com a Comissão da linha de 
pesquisa (designada pelo PPGCMH) escolhida na inscrição. 

 O resultado estará disponível no site do Minter 
UDESC/HORUS até o dia 05 de Junho de 2019. 

 Será admitido recurso até as 12 horas do dia 06 de Junho de 
2019. 

 

4.2  A relação oficial dos(as) aprovados(as) e seus ranqueamentos será 

publicada no dia 14 de Junho de 2019, a partir das 15h00 horas no site do 

MINTER UDESC/HORUS (www. horus.edu.br). 

 

5.1  Os(as) candidatos(as) selecionados(as), até o limite das vagas oferecidas 

pelo curso, deverão comparecer à Secretaria do MINTER UDESC/HORUS de 

22 e 23 de Julho de 2019, das 14h00 às 19h00 para entregar todas as 

documentações exigidas para a pré-matrícula e receber as instruções da 

matrícula on-line que ocorrerá de 24 a 28 de Julho de 2019. Os(as) 

candidatos(as) deverão entregar no ato da pré-matrícula o Cadastro de Aluno 



 

Regular e a Ficha de Matrícula de Aluno Regular, conforme modelos 

disponíveis no site do PPGCMH 

(https://www.udesc.br/cefid/ppgcmh/secretaria/formulários). 

 

6.2 O processo de seleção é válido para matrículas referentes à turma única 

MINTER UDESC/HORUS que terá início no dia 29 de Julho de 2019 e 

encerramento em Julho de 2021, segundo calendário acadêmico da UDESC 

vigente à época, incluindo-se a defesa da dissertação. 

6.4  Os(as) candidatos(as) não aprovado(as) ou não classificados(as) poderão 

retirar sua documentação junto à Secretaria do MINTER UDESC/HORUS, de 

26 a 30 de Agosto de 2019. 

 

 

Florianópolis, 07 de fevereiro de 2019. 

 

 

 
 

                   Prof. Dr. Joris Pazin 

          Diretor Geral 

 

 

 

 

 

Averbado às fls.28 

Do Livro Competente. 

Em: 07/02/2019 

mportela 

https://www.udesc.br/cefid/ppgcmh/secretaria/formulários

