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EDITAL N. 140/2017 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/S PARA PROGRAMA DE 

DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Paraná comunica aos/as interessados/as a abertura de vaga/s de bolsista/s para Doutorado 
Sanduíche no Exterior (PDSE), para um período de seis meses [dois bolsistas], vinculada/s ao 
PROGRAMA DE DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE), conforme Edital 047/2017 – 
PDSE 2017/2018.  
 
Finalidade: 

 
1. 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. Na modalidade de doutorado sanduíche no exterior, alunos regularmente matriculados em 
cursos de doutorado no Brasil realizam parte do curso em instituição no exterior, retornando e 
devendo permanecer no Brasil para a integralização de créditos e defesa de tese.  
3. As bolsas são destinadas 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. 
 
Requisitos e Atribuições do Candidato: 
 
O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:  
1. Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;  
2. Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição;  
3. Estar regularmente matriculado(a) em curso de doutorado no Brasil com notas de 4 a 7 na 
avaliação quadrienal da Capes;  
4. Apresentar candidatura individual;  
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;  
6. Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou em 
outro curso de doutorado realizado anteriormente;  
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;  
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;  
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9. Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano do 
doutorado;  
10. Possuir a proficiência linguística mínima, conforme item 4.1.1.10 do Edital; 
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/. 

 
Procedimentos para candidatura: 
 
Documentos para avaliação da Comissão do PDSE do PPGE, a serem entregues pessoalmente 
na secretaria do PPGE ou enviados em pdf para o endereço eletrônico ppge.ufpr@gmail.com 
entre os dias 22/01 a 26/01/2018:   
 

1. Declaração de matrícula do SIGA [não precisa ser assinada]; 
2. Histórico Escolar do SIGA [não precisa ser assinado]; 
3. Comprovação de proficiência em língua estrangeira; 
4. Justificativa sobre a importância do projeto de Doutorado Sanduíche no Exterior 

assinado pelo pelo/a candidato/a e respectivo/a orientador/a; 
5. Plano de pesquisa no exterior comprovando a pertinência com o projeto de tese e 

exequibilidade dentro do cronograma previsto [seis meses]; 
6. Carta de aceite do coorientador no exterior. 

 
 

Observação: recomenda-se a leitura cuidadosa do Edital 047/2017 – PDSE 2017/2018 
[http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-
Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf ] 

 
Curitiba, 20 de dezembro de 2017. 

 

 
 

 
Prof. Dr. Geraldo Balduíno Horn 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação  
Universidade Federal do Paraná 
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