
 

 

 
Edital nº 02/2020 

 
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO  

NO DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO  

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Reabilitação (PPG-CR) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do 
processo seletivo para o preenchimento das vagas de Doutorado do referido Programa. 
 
1.2 Este edital foi aprovado pela Comissão Coordenadora do PPG-CR e pela Pró-Reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação da UFCSPA. 
 
1.3 O nível de Doutorado será integralizado com o cumprimento de 36 (trinta e seis) 
unidades de crédito, incluindo disciplinas obrigatórias e optativas, além do 
desenvolvimento e apresentação pública de Tese na linha de pesquisa do professor 
orientador. 
 
1.4 Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria do Programa, por meio do e-
mail: cienciasdareabilitacao@ufcspa.edu.br e/ou no sitio eletrônico do PPG-CR 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/ciencias-da-reabilitacao. 
 
 
2. DO NÚMERO DE VAGAS 
 
2.1 O preenchimento das vagas dar-se-á de acordo com a disponibilidade (Anexo I) e 
aceite dos orientadores.  
 
2.2 O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação não dispõe de bolsas de 
estudo para este processo seletivo. A distribuição de bolsas, quando disponibilizadas 
pelas agências de fomento, será realizada por meio de edital específico.  
 
 
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1 Os orientadores serão os responsáveis por indicar os candidatos para o 
preenchimento de suas respectivas vagas de Doutorado no PPG-CR. 
 
3.2 Não será aceito número de indicações superior ao número de vagas a que o 
orientador tem disponibilidade (Anexo I). 
 
3.3 Considerando eventuais atrasos nas defesas de Mestrado causados pela pandemia 
do coronavírus, excepcionalmente no ano de 2020, os orientadores poderão efetuar a 



 

 

indicação dos seus candidatos ao Doutorado no período compreendido entre 17/08/2020 
e 31/12/2020.   
 
3.3.1 Não serão aceitas indicações fora do prazo de inscrição previsto no item 3.3 do 
presente Edital. 
 
3.4 A indicação dos candidatos deverá ser efetuada por meio do envio dos documentos 
digitalizados e em formato PDF para o email cienciasdareabilitacao@ufcspa.edu.br. O 
e-mail deverá ser encaminhado com o título “Inscrição de aluno para Doutorado” e conter 
os seguintes documentos: 
 
3.4.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo II deste Edital). 
 
3.4.2 Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) ou documento equivalente. 
 
3.4.3 Cópia do Diploma de Mestrado (frente e verso) ou documento equivalente. 
 
3.4.4 Cópia de documento de identificação com foto.  
 
3.4.5 Carta de Aceite de Orientação (Anexo III deste Edital). 
 
3.4.6 Currículo Lattes (em arquivo PDF) para candidatos residentes no Brasil ou Currículo 
Vitae ou outra forma de currículo para candidatos residentes no exterior. 
 
3.4.7 Resumo do projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o Doutorado.  
 
3.4.7.1 O arquivo em PDF com o resumo do projeto deve apresentar no cabeçalho: nome 
do candidato; nome do orientador; e título do projeto. 
 
3.4.7.2 O resumo deve ser apresentado em língua portuguesa, respeitando o limite de 
500 palavras e estruturado nas seguintes sessões: Introdução; Objetivos; Métodos. 
 
3.5 Candidatos que não apresentarem a documentação exigida no item 3.4 do presente 
Edital serão comunicados pela secretaria do PPG-CR e terão o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para apresentar a documentação exigida. 
 
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
4.1 Os resultados finais do processo de seleção serão divulgados no sitio institucional: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/ciencias-da-reabilitacao/inscricao-e-
selecao. 
 
4.2 A admissão dos candidatos aprovados no processo de seleção concretizar-se-á pelo 
seu registro na Secretaria da Pós-Graduação quando do ato de matrícula.  
 
 
 



 

 

5. DO CRONOGRAMA 
 
5.1 As datas de realização do processo seletivo constam na tabela a seguir: 
 
Período Etapa 
17 de agosto de 2020 Início do período para indicação dos candidatos 
31 de dezembro de 2020 Término do período para indicação dos candidatos 
até 15 de janeiro de 2021 Divulgação da lista final de candidatos aprovados 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato 
que: 
 
6.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção. 
 
6.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 
neste Edital. 
 
6.3 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital. 
 
6.4 Casos omissos ou situações especiais serão resolvidos pela Comissão Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, conforme as suas 
competências. 
 
 

 
Porto Alegre, 10 de julho de 2019 

 
 
 
_________________________________ 

Prof. Dr. Bruno Manfredini Baroni 
Coordenador do PPG Ciências da Reabilitação 
 

_________________________________ 
Profa. Dra. Márcia Giovenardi  

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

  



 

 

ANEXO I 
 

PPG CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2020 
LISTA DE PROFESSORES ORIENTADORES DE DOUTORADO 

 
Linha de pesquisa: Fundamentos da Reabilitação Cardiovascular, Pulmonar e 
Metabólica: 
 

PROFESSORES  CONTATO VAGAS 
Alessandra Peres peres@ufcspa.edu.br 1 
Cassiano Teixeira cassianot@ufcspa.edu.br 2 

Fabrício Edler Macagnan fabriciom@ufcspa.edu.br 1 
Marlus Karsten marlus.karsten@udesc.br 1 
Pedro Dal Lago pdallago@ufcspa.edu.br 2 

Ramiro Barcos Nunes ramiro.barcos@gmail.com 1 
Rodrigo Della Méa Plentz rodrigop@ufscpa.edu.br 3 

 
 

Linha de Pesquisa: Fundamentos da Reabilitação Musculoesquelética: 
 

PROFESSORES  CONTATO VAGAS 
Bruno Manfredini Baroni bmbaroni@ufcspa.edu.br 1 

Cláudia Dornelles Schneider claudias@ufcspa.edu.br 1 
Luís Henrique Telles da Rosa  luisr@ufcspa.edu.br 1 

Marcelo Faria Silva  marcelofs@ufcspa.edu.br 1 
Mauriceia Cassol mcassol@ufcspa.edu.br 1 

 
 

Linha de pesquisa: Fundamentos da Reabilitação Neurológica: 
 

PROFESSORES CONTATO VAGAS 
Alcyr Alves de Oliveira Júnior alcyr.oliveirajr@gmail.com 1 

Aline de Souza Pagnussat alinesp@ufcspa.edu.br 2 
Carlos Roberto de Mello Rieder carlosrieder@gmail.com 2 

Caroline Tozzi Reppold reppold@ufcspa.edu.br 2 
Fernanda Cechetti fernandacec@ufcspa.edu.br 2 

  



 

 

ANEXO II 
 

PPG CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2020 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
 

 
Dados Pessoais: 
Nome:___________________________________________ Data de Nasc.: ____/____/_____ 

Endereço:____________________________________________ nº________ compl. ______ 

Cidade: __________________________________________UF:____ CEP: ______________ 

Fones: Res.___________________ Com. ___________________ Cel. __________________  

E-mail:______________________________________________________________________ 

RG: __________________________________ CPF: ________________________________ 

 
 
Linha de pesquisa: 
 
1. (   ) Fundamentos da Reabilitação Cardiovascular, Pulmonar e Metabólica. 
2. (   ) Fundamentos da Reabilitação Musculoesquelética. 
3. (   ) Fundamentos da Reabilitação Neurológica. 

 
 

Candidato ao curso de:  
 
1. (   ) Mestrado 
2. (   ) Doutorado 

 
 
Orientador contatado: _________________________________________________________ 

 
     

 
 
 
 

____________________________________                                em ___/___/___. 
           Assinatura do candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO III 
 

PPG CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2020 
CARTA DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 
 

 
À Comissão Coordenadora do PPG Ciências da Reabilitação da UFCSPA 
 
 
Prezados senhores, 

 
 
Eu, ______________________________________________, venho por meio desta, 

manifestar concordância em orientar o(a) candidato(a) 

______________________________________________ caso o(a) mesmo(a) seja 

aprovado(a) no processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Reabilitação da UFCSPA. 

 

 

 
Sem mais para o momento, 

 
 

 
 

____________________________________                                em ___/___/___. 

           Assinatura do Orientador 

 
 
 
 
 

 
 

 


