
  

 
 

4º EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS AO PROGRAMA DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – PDSE/Capes 

2018 
 
 
 

EMENTA: Normatiza os procedimentos para inscrição e 
seleção de alunos do PPGE-UFJF interessados na 
candidatura à Bolsa do Programa Institucional de 
Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE da CAPES – 
Edital Nº 47, de 11 de dezembro de 2017. 

 

1.  FINALIDADE 

O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE - objetiva oferecer bolsas de 
estágio em pesquisa de doutorado no exterior de forma a complementar os esforços 
despendidos, pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de recursos 
humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no 
país. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1 As candidaturas apresentadas devem demonstrar interação e relacionamento 
técnico-científico entre o orientador no Brasil e o coorientador no exterior, como parte 
integrante das atividades de cooperação na supervisão do doutorando.  

2.2 A instituição receptora deverá isentar o doutorando da cobrança de taxas 
acadêmicas e de pesquisa. A Capes não se responsabiliza por despesas relacionadas ao 
pagamento de taxas acadêmicas e de pesquisa na modalidade de doutorado sanduíche.  

2.3 Os benefícios são outorgados exclusivamente ao(à) bolsista e independem de sua 
condição familiar e salarial, não sendo permitido o acúmulo de benefícios para a mesma 
finalidade e o mesmo nível, devendo o(a) candidato(a) declarar a recepção de outras 
bolsas concedidas por órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual 
ou municipal e requerer sua suspensão ou cancelamento, de modo que não haja 
acúmulo de bolsas durante o período de estudos no exterior.  

2.4 O período máximo de financiamento do doutorado por agência pública de fomento 
é de 48 meses de acordo com a Portaria Capes nº 23, de 30 de janeiro de 2017. A 
apuração do limite total leva em consideração as bolsas recebidas no Brasil no programa 
de doutorado matriculado atualmente, e em programas de doutorado que porventura 
tenha feito anteriormente, e a bolsa de estágio no exterior. 

3. DURAÇÃO E QUANTIDADE DE COTAS 

A duração da bolsa é de, no mínimo, 06 (seis) meses e de, no máximo, 12 (doze) meses. 
Sendo possível para cada programa de pós-graduação atender 01 ou 02 bolsistas no ano, 



  

usufruindo cada um dos bolsistas, um período total ou parcial, em conformidade com 
as cotas disponíveis. 

4. CRONOGRAMA 

Entrega da documentação para inscrição De 08 a 26 de janeiro de 2018 

Reunião da Comissão de Avaliação PDSE Até o dia 02 de fevereiro de 2018 

Seleção Interna pela IES Até 09 de fevereiro de 2018 

Envio via email, pelo PPGE, de 
documentação aos candidatos aprovados. 

 Até 16 de fevereiro de 2018 

Inscrições na Capes pelos candidatos  De 19 de fevereiro a 23 de março de 2018 

Homologação pela IES no sistema da Capes  De 02 de abril a 23 de abril de 2018 

Complementação de documentos Até 60 dias antes da viagem 

Início dos estudos no exterior Agosto a novembro de 2018 

 

5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1 Requisitos e Atribuições do Candidato 

5.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

5.1.1.1 Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;  

5.1.1.2 Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição;  

5.1.1.3 Estar regularmente matriculado(a) em curso de doutorado no Brasil com notas 
de 4 a 7 na avaliação quadrienal da Capes;  

5.1.1.4 Apresentar candidatura individual;  

5.1.1.5 Não acumular a bolsa de doutorado sanduíche no exterior com outras bolsas no 
Brasil provenientes de recursos da Capes ou de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal, estadual ou municipal;  

5.1.1.6 Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior 
neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente; 

5.1.1.7 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;  



  

5.1.1.8 Ter integralizado um número de créditos referentes ao programa de doutorado 
no Brasil que seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, 
após a realização do estágio no exterior;  

5.1.1.9 Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano 
do doutorado; 

5.1.1.10 Possuir a proficiência linguística mínima, de acordo com os critérios 
estabelecidos nos itens 4.1.1.10 e 8.5.6 do Edital nº 47 da CAPES. 

5.1.1.11 Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área 
acadêmica e de pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado no site 
https://orcid.org/.  

6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

6.1 Para a inscrição na seleção do PPGE-UFJF é necessária apresentação da seguinte 
documentação:  

6.1.1 Formulário de inscrição do PPGE/UFJF, devidamente preenchido, que estará 
disponível no site do PPGE;  

6.1.2 Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma 
do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou laboratorial 
específica. Deve seguir as normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:  
 
a) Título;  

b) Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;  

c) Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

d) Metodologia a ser empregada;  

e) Cronograma das atividades;  

f) Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e 
aprendizagem, quando o caso;  

g) Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e 
parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o caso;  

h) Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil no médio 
e longo prazos;  

i) Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no 
médio e longo prazos, quando o caso;  

j) Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, 
quando relevante;  

k) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior;  

l) Referências bibliográficas.  



  

 
6.1.3 Currículo Lattes atualizado;  

6.1.4 Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel 
timbrado da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e 
demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o 
desenvolvimento das atividades propostas;  

*Obs: Esta carta deve informar o prazo regulamentar do aluno para defesa da tese, bem 
como a compatibilidade dos créditos já obtidos no doutorado com a perspectiva de 
conclusão em tempo hábil, após a realização do estágio no exterior;  

6.1.5 Termo de Aprovação e de Responsabilidade pelo acompanhamento do 
doutorando durante a realização das atividades propostas para o estágio no exterior do 
orientador, que estará disponível no site do PPGE. 

6.1.6 Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado da 
instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início e término 
do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES 
brasileira;  

6.1.7 Teste de proficiência ou declaração do coorientador no exterior afirmando que o 
nível de proficiência em língua estrangeira que o aluno possui é adequado para 
desenvolver as atividades previstas;  

6.1.8 Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter produção 
científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado;  

6.1.9 Cópia de documento de identificação (RG e CPF).  

6.2 A não apresentação dos documentos previstos nos itens anteriores implicará a 
impossibilidade de análise da solicitação.  

6.3 Os doutorandos deverão ficar atentos à documentação e procedimentos solicitados 
pela CAPES, bem como ao calendário, acessando a página eletrônica da Capes/PDSE. 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 A Comissão Avaliadora será constituída pelo Coordenador do PPGE, por um 
representante discente dos pós-graduandos (doutorando) e um avaliador externo ao 
PPGE. 

7.2 Os critérios de julgamento serão: 

a) O atendimento dos requisitos do item 5;  

b) A adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências constantes 
do item 6;  



  

c) A plena qualificação do candidato, mediante aprovação no exame de qualificação, ou 
equivalente, com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para o 
desenvolvimento dos estudos propostos no exterior;  

d) A adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do 
coorientador estrangeiro às atividades a serem desenvolvidas. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Os candidatos aprovados deverão receber da Secretaria do PPGE-UFJF, via e-mail, 
até 16 de fevereiro de 2018, os documentos previstos digitalizados no item 6 deste 
edital, além do Termo de Seleção de Candidatura ao PDSE devidamente preenchido e 
assinado, pois são necessários para o processo de implementação da bolsa junto à 
Capes. 
 
8.2 Cada candidato aprovado será inteiramente responsável pela sua inscrição 
eletrônica que deverá ser feita até 23 de março de 2018.  
 
8.3 Os candidatos que forem aprovados e receberem as Cartas de Concessão da Capes 
deverão enviar para esta agência de fomento a documentação abaixo para 
implementação da bolsa, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias antes da data da viagem:  
 
I - TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR 
(ANEXO I do Edital nº 47 /2017 do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 
2017/2018) assinado e enviado pelo sistema eletrônico disponibilizado pela Capes;  
 
II - Dados bancários no Brasil para o depósito dos benefícios a serem pagos.  
 
8.4 Eventual recurso aos resultados divulgados deverá ser única e exclusivamente 
submetido, por ofício encaminhado à coordenação do PPGE-UFJF, em até 48 horas após 
a notificação do resultado.  
 
8.5 Este edital está condicionado à disponibilidade de bolsas pela CAPES.  
 
8.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora. 
 

Juiz de Fora, 05 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Ricardo da Silva Freguglia 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Economia 


