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EDITAL N. 003/2018 DE RETIFICAÇÃO 
SELEÇÃO DE BOLSISTA/S PARA PROGRAMA DE DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso de suas atribuições legais, torna 
público e estabelece a RETIFICAÇÃO do Edital Nº 140-2017 - PDSE, nos itens a seguir descritos, 
mantendo inalteradas as demais informações do edital. 

 
Onde se lê: 
 
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 [opcional]; contudo, caso o aluno seja 

indicado para receber a bolsa deverá comprovar a proficiência no PPGE até 16/03/2018] 
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. 

 
Leia-se: 
 
Procedimentos para candidatura: 
Documentos para avaliação da Comissão do PDSE do PPGE, a serem entregues na secretaria do PPGE ou 
enviados em pdf para o endereço eletrônico ppge.ufpr@gmail.com entre os dias 22/01 a 31/01/2018] 
 

7. Declaração de matrícula do SIGA [não precisa ser assinada]; 
8. Histórico Escolar do SIGA [não precisa ser assinado]; 
9. Comprovação de proficiência em língua estrangeira [opcional]; contudo, caso o aluno seja 

indicado para receber a bolsa deverá comprovar a proficiência no PPGE até 16/03/2018] 
10. Justificativa sobre a importância do projeto de Doutorado Sanduíche no Exterior assinado pelo 

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

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

 
Curitiba, 24 de janeiro de 2018. 

 
Prof. Dr. Geraldo Balduíno Horn 

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