
 

 

EDITAL 12/2018 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - PDSE/CAPES 

 

Considerando a Portaria nº 186, de 29 de setembro de 2017; 

Considerando o Edital Nº 47/2017 - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

2017/2018 

 

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia realizará seleção para o Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE 2018. A bolsa será destinada aos alunos regularmente 

matriculados em curso de doutorado no Brasil (com notas de 4 a 7 na avaliação quadrienal do ano 

de 2017 da Capes) e que comprovem qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de 

aprofundamento teórico, coleta ou tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da parte 

experimental da tese a ser defendida no Brasil. 

 

As candidaturas apresentadas devem demonstrar interação e relacionamento técnicocientífico 

entre o orientador no Brasil e o coorientador no exterior, como parte integrante das atividades de 

cooperação na supervisão do doutorando. 

 

1) De acordo com o Edital Nº 47/2017, a duração da bolsa é de, no mínimo, 06 (seis) meses e de, 

no máximo, 12 (doze) meses. Considerando uma indicação já homologada (em análise pela 

CAPES), o Programa possui uma cota de 06 meses.  

 

2) Cabe ao orientador apresentar formalmente à Coordenação do Programa na IES a candidatura 

do seu orientando (anexo) e a documentação exigida pelo PDSE, como o Termo de Aprovação e 

Responsabilidade pelo acompanhamento do doutorando durante a realização das atividades 

propostas para o estágio no exterior (modelo disponível na página eletrônica da Capes/PDSE); 

 

 

 



 
 

3) Os candidatos devem atender todos os requisitos para a inscrição presentes no edital nº 

47/2017 - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 2017/2018. 

 

Itens a destacar dos requisitos para inscrição: 

 

4.1.1.7 Não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com o prazo 

regulamentar do curso para defesa da tese, devendo o tempo de permanência no exterior ser 

previsto de modo a restarem, no mínimo, 6 (seis) meses no Brasil para a redação final e a defesa 

da tese; 

4.1.1.9 Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano 

do doutorado;  

 

Conforme Comunicado PDSE 2018 - Reabertura do Sistema de Homologação de 20 de 

Junho de 2018: 

 

“Após a homologação das candidaturas, os processos passarão pelas etapas 

subsequentes de análise assim como os demais. Para esses casos, a Capes concederá o prazo de 03 

meses a partir do início da bolsa para apresentação do teste de proficiência na pontuação exigida 

no Edital (Item 8.5.6 do Edital nº 47/2017 - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior). 

Salientamos que a não apresentação do comprovante de proficiência em conformidade com o 

edital após os 03 meses de bolsa, acarretará na devolução integral pelos bolsistas dos recursos 

investidos por esta agência em sua formação”.  

 

Ainda:  

 

“As cobranças dos testes de proficiência em conformidade com a nota exigida no edital 

serão realizadas pela Capes após os 03 meses de bolsa de forma individualizada”. 

. 

 

 

 

 



 
 

4) Uma Comissão especialmente constituída para a seleção dos candidatos avaliará as propostas 

de acordo com: I - Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção; II - 

Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital; 

III - A sua plena qualificação, mediante aprovação no exame de qualificação, ou equivalente, 

com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para o desenvolvimento dos 

estudos propostos no exterior; IV - Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de 

tese e sua exequibilidade dentro do cronograma previsto; V - Adequação da instituição de destino 

e a pertinência técnico-científica do coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas. 

 

5) O processo de seleção dos candidatos obedecerá ao seguinte cronograma:  

 Dias 25 e 26/06/2018: Inscrições com entrega de documentação conforme edital nº 

47/2017 no Programa de Pós-graduação em Geografia, no horário das 08:00 às 16:45; 

 Dia 27/06/2018: Análise da documentação pela Comissão e divulgação do resultado final 

via Edital próprio no site do Programa. 

 

6) Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pelo Colegiado do Programa.  

 

 

Informações pertinentes: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-

exterior-pdse 

 

Ponta Grossa, 21 de Junho de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Marcio José Ornat 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse


 
 

Prezado Coordenador: 

 

 

Solicito a Vossa Senhoria a candidatura de meu (minha) orientando (a) 

____________________________________________________, para o Programa de Doutorado Sanduíche 

no Exterior – PDSE, referente ao Edital nº 12/2018. 

Para este fim, segue em anexo os documentos necessários para a inscrição: 

 

 

Ponta Grossa, ___ de _____________ de ________. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Orientador (a) 

 

 

 

 

 

Ilmo Coordenador 

Prof. Dr. MARCIO JOSÉ ORNAT 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 


