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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 ______________________________________________ 
 Av. João Naves de Ávila, 2121 = Campus Santa Mônica =Sala 1G156 = 

CEP:38.408-100 = Uberlândia/MG- 
Fone: (34).3239.4212= www.faced.ufu.br  

 
 

 
CHAMADA INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO DE DOUTORANDOS/AS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/UFU NO EDITAL Nº 

47/2017 CAPES – Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no 
Exterior – PDSE/CAPES 

 
Seleção de candidatos/as ao 
Programa de Doutorado Sanduíche 
no Exterior,  em  conformidade  com o  
Edital  da CAPES  Nº 47/2017 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós – Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Uberlândia, cursos de Mestrado e Doutorado, no uso 
de suas atribuições, torna pública a Chamada Interna para participação do 
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE, seguindo o que é 
estabelecido no EDITAL Nº 47/2017 da CAPES. 

 
 
I.  Condições Gerais  

 
As candidaturas apresentadas devem demonstrar interação e 

relacionamento técnico-científico entre o/a orientador/a e o/a co-orientador/a no 
exterior, como parte integrante das atividades de cooperação na supervisão do 
doutorando. Entende-se como relacionamento técnico-científico a existência de 
pelo menos uma das atividades descritas abaixo.  

 
1- Parceria pré-estabelecida entre o o/a orientador/a e o/a co-orientador/a 
estrangeiro/a, por meio de projetos e publicações em conjunto.  

2- Convênio firmado entre a UFU e a instituição do/a co-orientador/a 
estrangeiro/a, que teve como origem a parceria existente entre os dois.  

3- Mobilidade acadêmica de discentes e/ou do/a docente orientador/a já 
realizadas.  

 
II. Requisitos  

 
2.1 Os/as candidatos/as ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

–PDSE deverão, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos: 

 

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

2.1.2 Estar regularmente matriculado/a no curso de Doutorado em 
Educação da UFU;  

2.1.3 Apresentar candidatura individual; 
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2.1.4 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; 

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

2.1.6 Não ter reprovação em nenhum componente curricular; 

2.1.7 Não ultrapassar período total do doutorado (48 meses), 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; 

2.1.8  Ter integralizado um número de créditos referentes ao programa 
de doutorado na UFU que seja compatível com a defesa da tese dentro 
do prazo regulamentar do curso; 

2.1.9  Estar matriculado/a entre o terceiro e quinto semestre, caso o/a 
discente permaneça 6 meses no exterior ou entre o terceiro e quarto 
semestre de doutorado, caso o/a discente permaneça 12 meses no 
exterior, no momento da inscrição e, preferencialmente, ter sido 
aprovado no exame de qualificação; 

2.1.10 Possuir a proficiência linguística mínima, conforme tabela 
do item 4.1.1.10 e requisitos do item 8.5.6 do Edital nº47/2017 da 
CAPES;  

2.1.11 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/.  

 
III.  Atribuições do/a Orientador/a Brasileiro  

 
3.1 Apresentar formalmente à Coordenação do Programa na IES a 

candidatura do/a seu/a orientando/a e a documentação exigida pelo 
PDSE; 

3.2 Firmar Termo de Aprovação e Responsabilidade pelo acompanhamento 
do doutorando durante a realização das atividades propostas para o 
estágio no exterior (obtido no site da Capes); 

3.3 Zelar para que o/a bolsista cumpra as obrigações acordadas com a 
CAPES; 

3.4 Demonstrar interação e relacionamento técnico-científico com o/a co-
orientadora/a no exterior para o desenvolvimento das atividades 
inerentes ao estágio do doutorando (tal comprovação pode ser feita por 
troca de e-mails entre o orientador/a brasileiro/a e co-orientadora/a). 

3.4.1 A exigência acima não exime da necessidade de comprovação de 
relacionamento técnico-científico anterior entre o orientador/a 
brasileiro/a e o co-orientadora/a estrangeiro/a, conforme descrito no 
item I (Das Condições Gerais).  

 
IV. Requisitos do Co-orientador/a no Exterior  

4.1 Ser doutor/a e pesquisador/a com produção acadêmica consolidada e 
relevante para o desenvolvimento da tese do(a) doutorando(a); 



3 
 

 

4.2 Pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública 
ou privada, de relevância para o estudo pretendido.  

 
 

V. Documentos exigidos  
5.1 Termo de compromisso e aceitação de bolsa de estudos no exterior 

(Anexo I do Edital 47/2017);  
5.2 Termo de Aprovação e Responsabilidade do Orientador: obtido no link: 

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

5.3 Formulário específico de Inscrição preenchido (Anexo I);  
5.4 Histórico escolar, que comprove o período de matrícula atual; 
5.5 Documento de comprovação do Exame de Qualificação (histórico 

escolar ou ata do de realização do Exame);  
5.6 Currículo lattes atualizado e impresso, do orientador e do/a candidato/a. 
5.6.1 Cópia de documentação comprobatória da produção científica (;  
5.7 Cópia dos documentos comprobatórios da produção acadêmica, 

organizados conforme o Anexo 1. 
5.8 Carta do/a orientador/a brasileiro, devidamente assinada e em papel 

timbrado da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio 
e demonstrando interação técnico-científica com o/a co-orientador/a no 
exterior para o desenvolvimento das atividades propostas.  

5.8.1 A carta do/a orientador/a brasileiro/a deve informar o prazo 
regulamentar do discente 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;  

5.9 Carta do/a co-orientador/a 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.  

5.9.1 Para o processo de seleção interna do PPGED, esta carta poderá ser 
substituída por um e-mail do co-orientador/a no exterior, aprovando o 
plano de pesquisa;  

5.10 Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, 
conforme especificado no item 4.1.1.10 e requisitos do item 8.5.6 do 
Edital nº47/2017 da CAPES;  

5.11 Currículo resumido do co-orientador/a no exterior, o qual deve ter 
produção científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de 
doutorado;  

5.12 Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, 
com cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura 
experimental ou laboratorial específica.  

5.12.1 Deve ficar demonstrada a pertinência do plano de pesquisa no 
exterior com o projeto de tese,  que, por sua vez, devem 
obedecer às normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens 
abaixo:  

i. Título;  

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
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ii. Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do 
tema;  
iii. Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  
iv. Metodologia a ser empregada;  
v. Cronograma das atividades;  
vi. Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, 
formação e aprendizagem, quando o caso;  
vii. Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com 
novas técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, 
quando o caso;  
viii. Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área 
no Brasil no médio e longo prazos;  
ix. Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem-estar social 
do Brasil no médio e longo prazos, quando o caso;  
x. Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e 
internacionais, quando relevante;  
xi. Justificativa para a escolha da IES de destino e co-orientador/a no 
exterior;  
xii. Referências bibliográficas.  

 
VIII. Seleção:  
No processo de seleção e classificação dos candidatos, a Comissão levará em 
consideração os seguintes aspectos: 

1. Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;  
2. Adequação da documentação apresentada pelo candidato às 

exigências deste Edital;  
3. Comprovação da aprovação no Exame de Qualificação, mediante 

apresentação do Histórico Escolar ou a Ata do Exame; 
4. Comprovação do Desempenho Acadêmico e potencial científico 

(publicações em periódicos) 
5. Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e 

sua exequibilidade dentro do cronograma previsto; 
6. Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica 

do coorientador/a no exterior às atividades a serem desenvolvidas. 
 

IX. Inscrições 
1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 01 a 05 de 

fevereiro de 2018, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, 
mediante entrega de documentação na secretaria do PPGED.  

 
 
X Resultado da Seleção  
 

1.1. O resultado final da seleção, no âmbito do PPGED, será divulgado no 
site do PPGED, no dia 07 de fevereiro de 2018.  

1.2. A desistência por parte de candidato(a) aprovado(a) no processo 
seletivo deve ser informada por meio do processo eletrônico no prazo 
de até 2 (dois) dias após a divulgação do resultado pela coordenação 
do programa.  
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XI. REGULAMENTO  
 

1- O Edital que regulamenta esta seleção está disponível no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsaspdse  

 

XII. RECURSOS 

1. Após divulgação do resultado, o candidato/a poderá interpor recurso à 
Coordenação do PPGED, no prazo de dois dias úteis, por meio de 
documento claro, consistente e objetivo em pleito.  

2. Recurso inconsistente, intempestivo será automaticamente indeferido. 
3. A resposta ao recurso será entregue ao/a requerente na secretaria do 

PPGED. 
 

Uberlândia, 03 de janeiro de 2017 

 

Profa. Dra. Elenita Pinheiro de Queiroz Silva 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Cursos de Mestrado e Doutorado 
 

 

  

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsaspdse
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Anexo I - Formulário de Inscrição 
 
 
 

Eu, ________________________________________________________________, 

matrícula Nº_______________, discente do curso de doutorado do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, orientado(a) pelo(a) 

Prof.(a).Dr(a) _______________________________________________declaro para os 

devidos fins da CHAMADA INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO DE DOUTORANDOS/AS DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/UFU NO EDITAL Nº 47/2017 CAPES – 

Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES, que estou 

me inscrevendo no Programa de doutorado sanduíche no exterior, Edital nº47/2017 - 

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017/2018 da CAPES, e estou 

de acordo com as documentações necessárias e prazos estipulados pelo PPGED/UFU e 

e pela CAPES. Declaro também ter entregue na secretaria do Programa a 

documentação exigida para a seleção interna e estou ciente da possibilidade de 

eliminação na seleção em caso de ausência documental. 
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Anexo II - Formulário de Análise da Documentação apresentada pelo/a 
Candidato/a 
 

Item/Aspecto  

Análise 

Adequado/comprovado  Não 
comprovado 

Integralmente Parcialmente  

1. Atendimento aos requisitos do 
candidato na data prevista da 
seleção 

   

2. Adequação da documentação 
apresentada pelo candidato às 
exigências deste Edital 

   

3. Comprovação da aprovação no 
Exame de Qualificação, 
mediante apresentação do 
Histórico Escolar ou a Ata do 
Exame 

   

4. Adequação da instituição de 
destino e a pertinência técnico-
científica do coorientador/a no 
exterior às atividades a serem 
desenvolvidas. 

   

 

Item  Classificação/Tipo Quantidade 

5. Comprovação do potencial científico (publicações) 

Qualis A1  

Qualis A2  

Qualis B1  

Qualis B2  

Qualis C  

Sem qualis  

Capítulo de livro  

Livro   

Trabalhos 
completos em 

anais de eventos 
científicos 

 

   

Item Sem Reprovação 
em componentes 

curriculares no 
Curso de 

Doutorado 

Aprovação com 
conceito C ou D 
Sem Reprovação 
em componentes 

curriculares no 
Curso de 

Doutorado 
6. Comprovação do Desempenho Acadêmico   

 

 
 


