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EDITAL Nº 05/2023-PEF 
 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
UEM/UEL torna público a análise do recurso e o resultado final do Processo de Seleção 
de bolsista pesquisador em nível de pós-doutorado, para o projeto “ÍNDICES DE 
DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ESPORTE” (ANEXO I), no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Emergentes e em 
Consolidação PDPG – Edital nº.16/2022-CAPES, no PEF-UEM/UEL, de acordo com 
EDITAL Nº 01/2022-PEF – Processo de Seleção – PDPG. 

 
 

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO 
A homologação das inscrições foi um procedimento técnico realizado pela 

secretaria do programa com base na documentação exigida no artigo 5º do Edital 
nº.01/2022-PEF e no atendimento dos pré-requisitos contidos no artigo 2º do referido 
edital. Após a homologação das inscrições, foi nomeada a comissão para avaliação das 
candidaturas por meio da Portaria nº 01/2023-PEF. Ao proceder na avaliação qualitativa 
da proposta do projeto de pesquisa do candidato Abel Felipe Freitag, a comissão 
entendeu que a referida proposta não apresentava aderência com o disposto no edital. 
Considerando o contido no Art. 8, parágrafo III que estabeleceu como critério para 
avaliação das candidaturas a “consonância da proposta ao projeto Índices de 
desenvolvimento das Políticas municipais de esporte e com a Área de Concentração 
Práticas Sociais em Educação Física, a comissão analisou o recurso interposto pelo 
candidato e decidiu MANTER A NOTA por entender que a proposta apresentada Motivos 
para participação em atividade física em esportes tradicionais (ET) e radicais (ER) 
que objetiva (1) realizar a adaptação transcultural do Physical Activity and Leisure 
Motivation Scale – Extreme (PALMS-E) para a língua portuguesa e (2) investigar a saúde 
mental e o perfil motivacional entre praticantes de ET e ER não apresentou consonância 
com a proposta indicada no edital Índices de desenvolvimento das Políticas 
municipais de esporte a qual objetiva a criação de índices que possam sintetizar, 
analisar e comparar os municípios brasileiros no que diz respeito às políticas públicas 
para o esporte com base em informações obtidas em 1.979 municípios brasileiros. A 
proposta apresentada pelo candidato também não se enquadrou na Área de 
Concentração Práticas Sociais em Educação Física conforme indicado no critério 
acima mencionado do referido edital. 
 
 
RESULTADO FINAL 
 
CANDIDATOS  

Produção 
intelectual 

Produção 
intelectual 
ajustada* 
(Peso 2) 

Plano 
de 

trabalho 
(Peso 3) 

Consonância 
da proposta 

(Peso 2) 

Desempenho 
do candidato 

(Peso 3) 

Média 
ponde-

rada 

Bolsa 

Abel Felipe 
Freitag 

322,5 10,0 5,0 0,0 7,5 5,8 Não aprovado 

Giovanna 
Xavier de 
Moura 

277,0 
8,6 7,5 10,0 5,0 7,5  

Indicado 

* Nota ajustada para 0 a 10, considerando 10 o maior valor da produção intelectual entre os candidatos. 
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CONCESSÃO DA BOLSA 

 

O candidato classificado em primeiro lugar (indicado) deverá informar via e-mail à 
secretaria de pós-graduação do PEF-UEM/UEL (sec-pef@uem.br) a confirmação de 
interesse, bem como os seus dados bancários e número do CPF, até 27/02/2023. 

O candidato indicado deverá apresentar cópia autenticada dos documentos, na 
secretaria de Maringá do PEF-UEM/UEL, até 28/02/2023, para implementação da bolsa. 
 

Londrina/Maringá, 24 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rafael Deminice 
Coordenador Local (UEL) do PEF-UEM/UEL 

 
 
 
 

Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes 
Coordenador Local (UEM) do PEF-UEM/UEL 


