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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE (048) 3721-4131 

E-mail: ppgas@contato.ufsc.br 

 

 

EDITAL N.º 1/2014/PPGAS SELEÇÃO DE CANDIDATURAS A BOLSAS PDSE 

(Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior) – Ano 2014 

 

 

A COORDENADORA EM EXERCÍCIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ANTROPOLOGIA SOCIAL (PPGAS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições designadas pela Portaria 552/2012/GR, de 1.º 

de maio de 2012, torna público o presente Edital referente às candidaturas para bolsas no 

Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior - PDSE /CAPES 

 

 

 

1   DO PÚBLICO ALVO 

 

1.1   Poderão candidatar-se os(as) alunos(as)  que preencham os requisitos exigidos no 

Regulamento da Capes; conforme Portaria n°069 de 2 de maio de 2013, disponível no endereço 

eletrônico:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_Regulame

ntaPDSE_22Maio2013.pdf  

 

 

2   DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

2.1  A complementação da formação de recém-doutores e a aquisição, por esses 

profissionais, de prática acadêmica junto a equipes docentes de programas de pós-graduação; 

2.2  A diversificação interna dos grupos de ensino e pesquisa mediante a participação 

dos egressos de cursos de doutorado de outras instituições do país e do exterior; 

2.3  O fortalecimento de grupos de pesquisa nos programas de pós-graduação; 

2.4  A integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

3  DA BOLSA 

 

3.1  Todas as informações sobre a bolsa devem ser consultadas no site da Capes  

 

  

  

4  DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 

4.1  Documentos exigidos pela CAPES a serem apresentados na inscrição para seleção 

interna do PPGAS, conforme Art. 22 do regulamento da CAPES:  

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_RegulamentaPDSE_22Maio2013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_RegulamentaPDSE_22Maio2013.pdf
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I. plano de pesquisa, até 30 páginas, contendo: 

1) resumo do projeto de pesquisa 

2) Atividades de pesquisa na instituição de ensino 

3) Infra-estrutura na instituição de ensino  

4) Cronograma  

5) Anexo: Projeto de Pesquisa 

(Atenção: no item 4 deve ser indicada a existência de infraestrutura na instituição de destino que 

viabilize a execução do trabalho proposto e do cronograma das atividades formalmente 

aprovados pelo orientador brasileiro e pelo coorientador no exterior. O cronograma deve 

contemplar  preferencialmente um período de Estágio com duração de 9-10  meses). 

 

II. currículo Lattes atualizado; 

 

III. carta do orientador brasileiro, devidamente assinada e em papel timbrado da instituição de 

origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação técnico-científico com o 

coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas. Deve informar o 

prazo regulamentar do aluno para defesa da tese e que os créditos já obtidos no doutorado são 

compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo hábil, após a realização do estágio no 

exterior; 

 

IV. 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; 

 

V. 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; 

 

VI. currículo resumido do coorientador no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou 

tecnológica compatível e ter no mínino a titulação de doutor. 

 

 

5   DAS INSCRIÇÕES  

 

5.1  Os interessados, respeitando ao Calendário descrito no item 7 deste Edital, devem 

enviar por e-mail para secretaria e coordenação do PPGAS e deixar a cópia impressa no 

escaninho do PPGAS toda documentação exigida pela CAPES, conforme recomendado pela 

mesma no endereço eletrônico: http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-

institucional-de-bolsas-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse  

 

 

6  DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

   

 

6.1  Para os/as candidatos/as aprovados/as na seleção do PPGAS, será solicitado o 

seguinte procedimento: acessar o link “Inscrições Online” por meio do endereço eletrônico 

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

preencher o Formulário de Inscrição com os dados pessoais e outras informações referentes ao 

doutorado. 

 

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-institucional-de-bolsas-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-institucional-de-bolsas-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
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6.2  A Pró-Reitoria deverá verificar a documentação pertinente à candidatura e validar 

as inscrições ao PDSE, mediante homologação do processo seletivo na página eletrônica da 

CAPES, atendendo às cotas disponíveis na IES, e comunicando a aprovação do(a) doutorando(a) 

por meio de mensagem para pdse@capes.gov.br, constando nome completo, período do estágio 

(mês/ano início e fim) e universidade/país de destino. 

 

6.3  A CAPES emitirá as Cartas de Concessão, que serão enviadas pelos correios à 

Pró-Reitoria, que por sua vez terá a responsabilidade de distribuí-las para os alunos selecionados. 

A inscrição do candidato implicará na aceitação definitiva das normas e condições estabelecidas 

neste Regulamento e em seus Apêndices, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

 

7   DO CALENDÁRIO 

 

 

7.1 Calendário de envio por e-mail para secretaria e coordenação do PPGAS e entrega de 

documentação impressa no escaninho do PPGAS-UFSC:  

1º Prazo: Até 17h do dia 22 de abril de 2014 

2º Prazo: Até 17h do dia 10 de junho de 2014 

3º Prazo: Até 17h do dia 15 de agosto de 2014 

4° Prazo: Até 17h do dia 10 de outubro de 2014 

 

 

8   DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

 

8.1   Divulgação do resultado será no sítio eletrônico do PPGAS 

http://ppgas.posgrad.ufsc.br 

 

 

 

9   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

9.1   Solicitamos que os candidatos façam uma leitura cuidadosa do Regulamento que 

orienta as candidaturas antes de fazerem sua inscrição no PPGAS. 

 

9.2  A inscrição do candidato implicará na aceitação definitiva das normas e condições 

estabelecidas neste Regulamento e em seus Apêndices, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

9.3   Os casos omissos serão resolvidos pelo PPGAS. 

 

Florianópolis, 02 de abril de 2014. 

Evelyn Schuler Zea 

Coordenadora Pró-Tempore do PPGAS/UFSC 

http://ppgas.posgrad.ufsc.br/

