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EDITAL INTERNO PERMANENTE DE BOLSAS NO PPGFT Nº 001/2022 – 
PPGFT 

 
 

Abre inscrição e determina prazo e 

procedimentos de seleção de cadastro 

reserva para bolsas no Programa de 

Pós-Graduação em Fisioterapia. 

 
O Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) do Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
torna público que está aberta inscrição para o edital interno permanente de 
bolsas provindas de qualquer fomento no PPGFT nº 001/2022 (para todo corrente 
ano), destinado a alunos regularmente matriculados ou aprovados na última 
seleção de mestrandos no PPGFT desta Universidade. 
 
 
1 DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
 

1.1 As inscrições deverão ser realizadas em dois períodos distintos, são eles:  

a) 24 a 28 de março de 2022 – Fase 1  
b) 25 e 26 de julho de 2022 – Fase 2 

1.1.1 – Os alunos que se inscreveram na FASE 1, poderão atualizar sua pontuação, 
caso assim desejar na FASE 2, basta enviar a ficha de avaliação e 
comprovações atualizadas em data que será informada pela secretaria. 
Importante frisar que aqueles que se inscreveram na FASE 1 estão 
automaticamente participando da FASE 2 também.  

1.1.2 – Em termos de ranqueamento será considerado a pontuação do resultado 
final de cada uma das fases.  

1.1.3 – As inscrições deverão feitas no seguinte formulário (CLIQUE AQUI) pelo 
e-mail institucional do candidato(a).  
 

1.2 O processo seletivo de cadastro reserva para bolsas será realizado pela 
Comissão de Seleção designada pelo Colegiado de Pós-Graduação (CPG) do 
PPGFT e respeitará os itens deste, observando os critérios descritos a seguir.  
 
1.3 O candidato deverá observar a organização dos documentos apresentados, 
sob pena de não ter a documentação analisada pela comissão. Ressalta-se ainda 
que documentos desnecessários e desorganizados resultarão em não análise 
documental pela comissão. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHbhabRf4xAlHgy6Sl29id9RUN1cxRVBVSFJRMjNLQkQ4WTZPWDY5RFBCTi4u
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1.4 O currículo Lattes do candidato deverá estar atualizado e corretamente 
preenchido. Os certificados e comprovações deverão ser um espelho do currículo 
Lattes no que se refere a ordem cronológica decrescente. O candidato deverá 
comprovar SOMENTE os itens pontuados por este processo seletivo.  
 
1.5 Os documentos comprobatórios DEVERÃO SER NUMERADOS em ordem 
cronológica decrescente em conformidade com o currículo Lattes. Da mesma 
forma, o currículo deverá ter a numeração correspondente ao documento 
comprobatório. Caso a documentação não seja apresentada desta forma, a 
mesma não será apreciada pela comissão. 
 
1.6 As bolsas FAPESC serão concedidas impreterivelmente para os alunos 
classificados e que tenham pelo menos 12 (doze) meses para conclusão do 
mestrado.  
 
 
2 DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 
2.1 Ser aluno regularmente matriculado ou aprovado no último processo 

seletivo do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT / CEFID / 

UDESC) e não possuir vínculo empregatício durante a vigência da bolsa. 

 
2.2 Apresentar uma declaração de que não terá vínculo empregatício ou qualquer 
outra fonte de renda fixa, tais como pró-labore e outras, durante o período de 
vigência da bolsa, mantendo desta forma dedicação integral às atividades 
acadêmicas e de pesquisa, em ritmo compatível com as atividades exigidas pelo 
PPGFT e normas da CAPES, e em conformidade com as atividades previamente 
acordadas com o professor orientador(a). Tal declaração deve ser ASSINADA 
PELO CANDIDATO E COM O DEVIDO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 
CARTÓRIO COMPETENTE, ESCANEADA E SUBMETIDA JUNTO AOS DEMAIS 
DOCUMENTOS DO GRUPO A (ANEXO II). O não cumprimento desta exigência 
acarretará no INDEFERIMENTO LIMINAR DA INSCRIÇÃO. (Essa documentação 
poderá ser entregue em até 15 dias posteriormente ao final do processo). 
 
2.3 Enviar compactado em uma única pasta nomeada com seu nome: Nesta pasta 
o candidato deverá criar subpastas com o nome do grupo correspondente 
(GrupoA_NomedoCandidato,GrupoB_NomedoCandidato, 
GrupoC_NomedoCandidato e assim por diante) nestas subpastas deverá ser feito 
o upload dos comprovantes pertencentes a respectivo grupo. IMPORTANTE: 
junte os comprovantes em um arquivo formato PDF único por subgrupo.  
 
2.3.1 Todos os documentos devem ser digitalizados em alta qualidade de 
resolução. 
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2.3.2 Não crie subpastas para todos os grupos, apenas para aqueles que você 
possui documentação. 
 
GRUPO A:  
- Currículo Lattes atualizado, comprovado e organizado conforme preconizado 
nesse edital. 
- Ficha de Avaliação preenchida (Anexo I) 
- Anexo II preenchido (Essa documentação poderá ser entregue em até 15 dias 
posteriormente ao final do processo) 
 
 
3 DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO DA BOLSA 
 
3.1 A concessão, manutenção e suspensão das bolsas serão realizadas em 
conformidade com o edital e/ou portaria da respectiva bolsa.  
 
3.2 Caso o Programa receba as bolsas, e o aluno venha a ser contemplado, exigir-
se-á do bolsista, para manutenção do benefício, desempenho acadêmico maior 
ou igual à média de conceito B nos créditos cursados no PPGFT e frequência acima 
de 80% nas disciplinas que cursar. 
 
3.3 A manutenção do benefício está vinculada ao cumprimento do item 2.2 deste 
edital. 
 
3.4 Os alunos selecionados deverão seguir as normas específicas do órgão de 
fomento correlacionado a bolsa. 
 
 
4 DA QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS BOLSAS  
 
4.1 A duração das bolsas será sempre de 12 (doze) meses. Salvo em casos, que o 
colegiado decida estender ou diminuir o prazo de alguma bolsa por motivo 
deliberado pelos seus membros.  
 
§ 1º. Os candidatos que atenderem a todos os critérios de inclusão neste processo 
seletivo serão ranqueados de acordo com os critérios de classificação (e de 
desempate - item 6, quando for o caso) previstos no item 5 deste edital. 
 
§ 2º. As bolsas, quando disponíveis, serão distribuídas respeitando-se a ordem do 
ranqueamento da seguinte maneira: FAPESC (de acordo com item 1.6), CAPES e 
PROMOP e outro fomento que venha surgir.   
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5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
5.1 GRUPO B: Produção bibliográfica: serão considerados os itens devidamente 
comprovados conforme listado abaixo, referente aos últimos quatro (4) anos e o 
ano vigente (2019, 2020, 2021 e 2022) 
● Artigo aceito para publicação – cópia da carta de aceite expedida pelo editor 

da revista ou cópia da primeira página do artigo aceito com DOI. 
● Artigo publicado – cópia da primeira página do artigo.  
● Resumo e resumo expandido em anais (1 ponto – Evento Regional) , (2 pontos 

- Evento Nacional) e (4 pontos –  Evento Internacional) – cópia da primeira 
página dos anais do evento e do resumo em sua íntegra. Serão contabilizados 
no máximo 3 resumos de cada tipo de evento: Regional, Nacional ou 
Internacional. Os anais deverão constar com número do ISSN. 

● Livro – cópia da capa do livro pertinente a área e página onde contenha a ficha 
catalográfica, que demonstra o candidato como autor. Para comprovação do 
livro deverá ser anexado um documento provindo da editora comprovando a 
circulação nacional do livro e apresentar um documento onde consta a revisão 
por pares. 

● Capítulo de livro – cópia da capa do livro pertinente a área, ficha catalográfica 
e página inicial do capítulo (máximo 2 capítulos). Frisando que para nível de 
comprovação os critérios seguirão os mesmos descritos no item: Livro. 
 

A pontuação da produção intelectual será determinada conforme segue:  
 
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA                           PONTOS  
Livro       100 pontos 
Capítulo de livro     50 pontos 
Periódico Qualis A1     100 pontos 
Periódico Qualis A2     80 pontos 
Periódico Qualis B1    60 pontos 
Periódico Qualis B2     40 pontos 
Periódico Qualis B3     20 pontos 
Periódico Qualis B4 (máximo 3)   10 pontos 
Periódico Qualis B5 (máximo 3)   05 pontos 
 
§ 1º. Será avaliada a produção científica de artigos completos publicados em 
periódicos incluídos no WebQualis da Área 21 na CAPES (ANEXO III). 
  
§ 2º. No caso de artigos completos publicados em periódicos não contemplados 
na lista WebQualis da área 21, desde que tratem de objeto relacionado à área de 
concentração e linhas de pesquisa do PPGFT, a estratificação da qualidade dessa 
produção é realizada de forma indireta, conforme os Critérios Qualis CAPES 
(ANEXO IV). 
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§ 3º. A comprovação deverá ser realizada mediante apresentação das cópias da 
primeira página das publicações, devidamente organizadas de acordo com a 
ordem que aparecem no Currículo Lattes. No caso de publicações aceitas, anexar 
além da cópia da carta de aceite do artigo expedido pelo editor da revista, ou 
primeira página do artigo com DOI.  
 
§ 4º. Serão considerados para a pontuação no máximo três (3) artigos 
classificados no estrato B4 e três (3) artigos classificados no estrato B5 do Qualis 
CAPES, sendo que serão apreciados apenas dois artigos publicados em uma 
mesma revista classificada nesses estratos. 
 
§ 5º. As autorias serão valorizadas da seguinte forma: para autor 1º, 2º e últimos 
(desde que sejam correspondentes) autores da publicação, a pontuação será 
integral (100% da tabela de pontuação); para os demais autores, será considerada 
metade da pontuação (50% da tabela de pontuação). 
 
§ 6º Apresentar de FORMA CLARA E OBJETIVA a devida comprovação do fator de 
impacto ou das indexações, caso a(s) publicação(ões) não seja(m) listada(s) no 
WebQualis/CAPES da área 21 (ANEXO III). Sob a pena de não ter a publicação 
considerada. 
 
5.2 Desempenho Acadêmico: Serão considerados os itens devidamente 
comprovados conforme listado abaixo e que ocorreram entre 2019 à 2022 : 
 

● GRUPO C: Participação voluntária em Projetos de Extensão e/ou PET – 2 
pontos por semestre letivo, no máximo 4 pontos (comprovado por 
declaração padrão, emitida pela IES, da participação em projeto(s) de 
extensão e/ou PET);   

● GRUPO D: Participação voluntária em projeto de pesquisa – 5 pontos por 
semestre letivo, no máximo 25 pontos (comprovado por declaração 
padrão, emitido pela IES, da participação em projeto(s) de pesquisa); 

● GRUPO E: Bolsista de extensão, e/ou PET – 4 pontos por semestre, no 
máximo 16 pontos (comprovado por certificado e/ou declaração padrão, 
emitido por IES); 

● GRUPO F: Bolsista de pesquisa (iniciação científica) – 10 pontos por 
semestre, no máximo 40 pontos (comprovado por certificado e/ou 
declaração padrão, emitido por IES); 

● GRUPO G: Certificado(s) de pós-graduação: “Lato Sensu” – 5 pontos, no 
máximo 10 pontos; 

● GRUPO H: Certificado(s) de Residência Profissional – 20 pontos; 
● GRUPO I: Certificado(s) de título de especialista do COFFITO vinculado 

com sua respectiva linha de pesquisa – 40 pontos; 
● GRUPO J: Palestrante em evento científico promovido por sociedade 

científica (3 pontos) no máximo 15 pontos: No certificado ou declaração 
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deverão constar de forma descritiva que o mestrando foi um dos 
palestrantes do evento e o referido evento deve ser relacionado a linha 
de pesquisa seguida pelo mestrando; 

● GRUPO K: Premiação em evento científico (1 ponto em Evento Regional, 
máximo 2 pontos); 3 pontos Evento Nacional – máximo 6; 5 pontos 
Evento Internacional – no máximo 10): deverá apresentar declaração da 
premiação, constando o nome do evento e instituição promotora. 
 

Parágrafo único: Todos os itens acima devem possuir documentação 
comprobatória e devem estar discriminadas na ficha de avaliação. Caso a 
pontuação seja apresentada na ficha de avaliação de maneira incorreta, a 
pontuação em questão não será considerada pela comissão. 
 
 
6 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
6.1 Os critérios de desempate devem ser considerados de acordo com a ordem 
em que estão dispostos a seguir. Em persistindo o empate quando avaliado o 
critério 6.2, será considerado o critério seguinte, e assim sucessivamente. 
 
6.2 Como primeiro critério de desempate, será considerado o maior número de 
publicações em revistas classificadas nos estratos superiores do Qualis CAPES da 
Área 21 (A1 e A2).  
 
6.3 Como segundo critério de desempate, será considerado o maior número de 
publicações em revistas classificadas nos estratos B1 e B2 do Qualis CAPES da 
Área 21. 
 
6.4 No caso de persistir o empate, será levado em consideração a idade dos 
candidatos, e o mais velho será contemplado. 
 
 
7 DO RESULTADO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 
7.1 A relação oficial dos aprovados será publicada na página da PPGFT da seguinte 
forma:  
FASE 1: Até as 18h do dia 29 de março de 2022. 
FASE 2: Até as 18h do dia 27 de julho de 2022. 
 
7.2 O candidato selecionado será contatado pela secretaria para efetivação das 
bolsas. 
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9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1 Os casos excepcionais ou omissos serão decididos pela Comissão de 
Formulação do Edital de Bolsas do PPGFT e pelo Colegiado do PPGFT. 
 
9.2 A classificação poderá ser utilizada para seleção de bolsas de demais órgãos 
de fomento que vierem a disponibilizar bolsas até próximo edital. 
 
9.3 A classificação deste processo seletivo permanecerá em vigor até o próximo 
edital de seleção de bolsas, desqualificando este. 
 
9.4 Este Processo Seletivo Simplificado entra em vigor nesta data. 
 
 

Florianópolis, 24 de Março de 2022. 
 

Comissão do Edital de Bolsas do PPGFT 2021 
 

Presidente: 
Prof. Dr. Rodrigo Okubo (Docente PPGFT) 

Membros: 
Profª. Drª. Elaine Paulin Ferrazeane (Docente PPGFT) 

Profª. Drª. Manuela Karloh (Docente PPGFT) 
Alexandre Francisco da Silva (Técnico Universitário) 

Alexia Nadine Puel (Represente Discente) 


