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EDITAL PROPE – Nº 12/2019

PROCESSO  SELETIVO  PARA  SELEÇÃO  DE  CANDIDATOS  AO  PROGRAMA  INSTITUCIONAL  DE
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - 2018/2019.

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ
torna público o presente Processo Seletivo para seleção de candidatos ao Programa Institucional
de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE).

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital  de Abertura publicado pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ e pelo Edital  nº 41/2018 da CAPES disponível  no endereço
eletrônico: http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4561.

1.1.1  Para  fins  deste  edital  considera-se  https://www.ufsj.edu.br/prope/editais_da_prope.php
como o endereço eletrônico da seleção.

1.2  As  cotas  do  Programa  Institucional  de  Doutorado  Sanduíche  no  Exterior  (PDSE)  serão
distribuídas entre os Programas desta instituição que detém curso de Doutorado em conformidade
com o Anexo I deste edital, disponível no endereço eletrônico da seleção.

2. DO CANDIDATO

2.1  Poderão  inscrever-se  para  concorrer  às  vagas  do  Programa  Institucional  de  Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE) os candidatos que preencham os seguintes requisitos:

2.1.1. Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;
2.1.2 Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição;
2.1.3  Estar  regularmente  matriculado(a)  em  curso  de  doutorado  da  UFSJ  com  nota  igual  ou
superior a 4 (quatro) na avaliação quadrienal da Capes de 2017;
2.1.4 Não acumular bolsa no exterior ou outros auxílios simultaneamente à bolsa pleiteada junto à
Capes,  independentemente  do  tipo  ou  finalidade  dos  benefícios  preexistentes,  devendo  o(a)
candidato(a)  declarar  recepção  de  outras  bolsas  concedidas  por  órgãos  ou  entidades  da
Administração  Pública  federal,  estadual  ou  municipal  e,  na  ocasião  de  aprovação  da  bolsa,
requerer a suspensão ou cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo
de benefícios durante o período de estudos no exterior;
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 ultrapassar o 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 integralização de créditos e a defesa da tese;

http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4561
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2.1.7 Ter integralizado o número de créditos referentes ao programa de doutorado na UFSJ que
seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, após a realização das
atividades no exterior;
2.1.8 Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo menos, o primeiro ano
do doutorado, tendo como referência a data da inscrição no Sistema da Capes (Sicapes);
2.1.9  Possuir  a  proficiência  linguística  mínima,  de  acordo  com  as  seguintes  exigências  (nível
mínimo exigido);

Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano

TOEFL 
IBT

TOEFL 
ITP IELTS

Cambridge
Exam

DALF, DELF,
TCF ou TCF 

CAPES

Cert. do
Instituto
Goethe

TestDaF
OnSET -
Deutsch

Cert.
DELE

Cert.
SIELE

Teste do 
IIC

71 527 6 CAE ou FCE
B2

B2 B1 B1 B1 B2 C1 B2

a)  Para  a  língua  inglesa:(i)  TOEFL  (IBT  –  Internet-Based  Testing;  ITP  –  Institutional
Testing Program) com validade de 2 (dois) anos; (ii) International English Language Test
– IELTS com validade de 2 (dois) anos, sendo que cada banda (listening, reading, writing
e  speaking)  deve  ter  nota  mínima  de  5  (cinco);  e  (iii)  Certificado  CAE  ou  FCE  de
Cambridge, ambos sem prazo de validade;
b) Para a língua francesa: (i) Test de Connaissance du Français – TCF TP (no mínimo, as
provas obrigatórias) ou TCF Capes, com validade de 2 (dois) anos; e (ii) DALF ou DELF,
sem prazo de validade;
c) Para a língua alemã: (i) certificado do Instituto Goethe; (ii) TestDaF ou OnSET, todos
sem prazo de validade;
d)  Para  a  língua  espanhola:  DELE,  emitido  pelo  Instituto  Cervantes,  sem  prazo  de
validade;  SIELE:  O  candidato  deverá  realizar  o  exame  completo  para  realização  da
prova,  com  validade  de  05  (cinco)  anos.  Sendo  assim,  exames  parciais  não  serão
aceitos.
e) Para a língua italiana: teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com validade
de 1 (um)
ano;
f)  Para  países  de  língua  portuguesa,  o(a)  candidato(a)  deverá  apresentar,
obrigatoriamente, a comprovação de nível mínimo de proficiência em inglês, conforme
item “a”.
g)  Candidatos(as)  com  destino  a  países  de  língua  não  especificada  anteriormente
devem apresentar certificado de proficiência no idioma do país, emitido por instituição
oficialmente  reconhecida,  ou  uma  das  alternativas  relacionadas  acima,  desde  que
aceita pela instituição de destino, onde se realizará o doutoramento, e expresso na
carta do coorientador no exterior;
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h) O teste de proficiência em língua inglesa poderá ser aceito para qualquer país de
destino, desde que aceito pela IES de destino e expresso na carta do coorientador no
exterior;
i) Os requisitos de proficiência listados acima são exigência da Capes e não dispensam
o atendimento das exigências da IES de destino no exterior.

2.1.10 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/.

2.2  O  Candidato  poderá  realizar  a  sua  inscrição  no processo  seletivo sem a  apresentação do
comprovante de proficiência em língua estrangeria exigido nos termos do item 2.1.9. Contudo,
deverá apresentar este documento até a data prevista para a realização da inscrição no sistema
informatizado  da  CAPES,  prevista  no  item  seguinte  deste  edital  e  em  consonância  com  as
disposições do item 5.3 do Edital nº 41/2018 – CAPES.

2.3. Sendo aprovado no final do processo seletivo, o candidato deverá realizar a inscrição pelo link
“Inscrição Online” disponível na página do Programa (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse - Inscrição - PDSE - Edital nº 41/2018
– Seleção 2018/2019) para posterior homologação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou Órgão
Equivalente.

3 DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão realizadas no período compreendido entre  04 e 08 de fevereiro de 2019
(exceto feriados, recessos e finais de semana) 06 a 08 de fevereiro de 2019.

3.2 As inscrições serão gratuitas e realizar-se-ão mediante a entrega, na secretaria do programa de
pós-graduação a que o discente encontra-se vinculado, do Formulário de Inscrição, disponível no
Anexo II deste edital, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos previstos no item
3.3 deste edital.

3.3 São documentos necessários para a inscrição:
3.3.1 Cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional;
3.3.2 Carta de aceite definitiva da instituição no exterior, devidamente datada e assinada pelo(a)
coorientador(a) no exterior - em papel timbrado da instituição -, aprovando o plano de pesquisa
com a identificação do título projeto e informando o mês/ano de início e término da bolsa no
exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES brasileira;
3.3.3 Dados do Procurador no Brasil, conforme Anexo III do presente Edital;
3.3.4 Curriculum Vitae atualizado, extraído da Plataforma Lattes;
3.3.5  Carta  do orientador  brasileiro,  devidamente datada e  assinada e  em papel  timbrado da
instituição de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a necessidade da bolsa e
demonstrando interação técnico cientifico com o coorientador no exterior para o desenvolvimento
das atividades propostas;

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
https://orcid.org/
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3.3.6 Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, com cronograma do
plano  de  atividades,  incluindo  a  infraestrutura  experimental  ou  laboratorial  específica.  Deve
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 cientifico 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 normas éticas nacionais e internacionais,
quando relevante.
k) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.
l) Referências bibliográficas.

3.3.7 Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, de acordo com o item
2.1.9.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A seleção será realizada em duas etapas, em conformidade com o que se expõe a seguir.

4.2 A primeira etapa será realizada por Comissões de Seleção constituídas por 3 (três) docentes
dos Programas de Pós-graduação da UFSJ contemplados com uma cota do PDSE.
4.2.1 Estas Comissões de Seleção estabelecerão seus critérios para escolha dos candidatos e estes
critérios serão publicados no endereço da seleção na data especificada no cronograma deste edital
ANEXO IV.
4.2.2 A seleção será realizada na data determinada pelo cronograma do edital.
4.2.3 O resultado da seleção será publicado no endereço da seleção,  na data especificada no
cronograma  deste  edital,  dando  início  à  contagem  do  prazo  para  interposição  de  eventuais
recursos, nos termos do item 5 deste edital.
4.2.4  A  classificação  dos  candidatos  proveniente  do  resultado  final  desta  primeira  etapa  será
encaminhada à Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa para a realização da segunda etapa.

4.3.  A  segunda  etapa  será  realizada  por  uma  Comissão  de  Seleção  constituída  pelos
Coordenadores dos Programas de Pós-graduação contemplados com uma cota do PDSE.
4.3.1 A segunda etapa da seleção será realizada nos seguintes termos:
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4.3.1.1  Havendo a apresentação de listas de classificação, que contenham pelo menos um aluno
aprovado, por todas as Comissões dos Programas de Pós-graduação contemplados com uma cota
do  PDSE,  a  segunda  etapa  seletiva  será  realizada  de  forma  simplificada  e  as  bolsas  serão
concedidas aos candidatos indicados nos primeiros lugares de cada lista classificatória.
4.3.1.2  As  vagas  destinadas  aos  Programas  de  Pós-graduação  que  não  enviarem  listas  de
classificação serão consideradas remanescentes e serão transferidas para os outros programas,
que apresentaram lista de classificação com mais de um candidato, obedecendo-se os seguintes
critérios:
4.3.1.2.1 Uma vaga será transferida ao Programa de Pós-graduação detentor da maior nota na
avaliação da CAPES.
4.3.1.2.2 Restando, ainda, vagas remanescentes, a Comissão de Seleção constituirá uma lista de
ordenação, elaborada à partir das classificações remetidas pelos PPGs, que será ordenada segundo
a data de matrícula dos alunos e as vagas restantes serão destinadas aos alunos mais antigos.
4.3.2 Na hipótese do Programa com maior nota de avaliação da CAPES não deter candidatos aptos
à indicação prevista no item 4.3.1.2.1, todas as vagas ociosas serão distribuídas segundo a lista de
ordenação prevista no item 4.3.1.2.2.
4.3.3 No caso de empate de candidatos na lista de ordenação elaborada segundo o critério da data
de matrícula, a bolsa será concedida ao candidato que possuir a idade mais elevada.

4.4 O resultado da segunda etapa será divulgado no endereço eletrônico da seleção, conforme
cronograma deste edital, dando início ao prazo para interposição de eventuais recursos.

5 DOS RECURSOS

5.1 Após a publicação dos resultados da primeira e da segunda etapa, o candidato que desejar
interpor recurso contra qualquer dos resultados, terá que o fazer no prazo de 02 (dois) dias úteis
contados à partir da data de publicação do resultado.
5.1.1 O recurso para impugnação da primeira etapa será interposto mediante o preenchimento de
formulário  próprio,  disponível  no  endereço  eletrônico  da  seleção,  dirigido  ao  Colegiado  do
Programa, e encaminhado para o endereço eletrônico informado no Anexo I deste edital.
5.1.1 O recurso para impugnação da segunda etapa será interposto mediante o preenchimento de
formulário  próprio,  disponível  no  endereço  eletrônico  da  seleção,  dirigido  ao  Pró-reitor  de
Pesquisa e Pós-graduação, e encaminhado ao Setor de Pós-graduação, para o endereço eletrônico:
sepos@ufsj.edu.br.
5.1.2 O candidato recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito expondo as
razões e fundamentos da sua inconformidade.
5.1.3 Não será apreciado o recurso interposto por  outras  vias  que não as  indicadas nos  itens
anteriores ou que tenha sido protocolado após o término do prazo recursal.

5.2  É  facultado  ao  candidato  o  direito  de  vista  às  tabelas  de  pontuações  preenchidas  pelas
Comissões Examinadoras para elaboração do seu recurso.
5.2.1 A solicitação de vista/cópia ao conteúdo do Processo Seletivo Simplificado deverá ser feita
mediante preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da seleção, e



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPE

encaminhado ao endereço eletrônico especificado no Anexo I, nos casos de recurso interposto
perante o resultado da primeira etapa e para o endereço eletrônico: se  pos  @ufsj.edu.br  , nos casso
de recurso para impugnação do resultado da segunda etapa.
5.2.2 Poderá ser cobrado do requerente os custos de cópia e envio dos documentos solicitados.
5.2.3 O valor do ônus por cópia, quando solicitada ao requerente, deverá ser depositado em Conta
única do Tesouro a ser informada no momento da solicitação.

5.3 O Recurso interposto perante o resultado da primeira etapa será apreciado pelo Colegiado do
Programa de Pós-graduação responsável pela execução da etapa que deverá, após a manifestação
da Comissão de Seleção, proferir sua decisão em até 3 (três) dias úteis contados a partir da data de
protocolo da peça recursal.

5.4 O Recurso interposto perante o resultado da segunda etapa será apreciado pelo Pró-reitor de
Pesquisa e Pós-graduação que deverá, após a manifestação da Comissão de Seleção composta
pelos Coordenadores dos Programas, proferir sua decisão em até 3 (três) dias úteis contados a
partir da data de protocolo da peça recursal.

5.5 Para as decisões de recursos não caberão novos recursos. 

6.6 Na hipótese de deferimento de recurso que altere eventual classificação de candidato,
será publicada a retificação do resultado no endereço eletrônico da seleção.

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

6.2  As  ocorrências  não  previstas  neste  edital,  os  casos  omissos  e  os  casos  duvidosos  serão
resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

6.3 O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo,
desde que motivos supervenientes assim o determinem, sem que isto venha a gerar direitos ou
obrigações em relação aos eventuais interessados.

6.4 É de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado das normas que regem esta
seleção, as quais estão disponibilizadas no endereço eletrônico de seleção.

São João del-Rei, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 2019, 

Prof. Dr. André Batista de Negreiros
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação

Universidade Federal de São João del-Rei

mailto:sepos@ufsj.edu.br
mailto:sepos@ufsj.edu.br
mailto:sepos@ufsj.edu.br
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Anexo I

Programa: Cota: Contato:

Programa de Pós-graduação em
Bioengenharia

1 ppbe@ufsj.edu.br
(32) 3379-5134

Programa de Pós-Graduação em Física e
Química de Materiais

1 fqmat@ufsj.edu.br
(32) 3379-5141

Programa Multicêntrico de Pós-
graduação em Bioquímica e Biologia

Molecular

1 pmbqbm@ufsj.edu.br
(37) 3690-4489

Programa de Pós-graduação em
Biotecnologia

1 ppgbiotec@ufsj.edu.br
(37)3690-4489

Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Saúde

1 ppgcs@ufsj.edu.br
(37) 3690-4489

Programa de Pós-Graduação
Multicêntrico em Química de Minas

Gerais

1 ppgmq@ufsj.edu.br
(32) 3379-5143

mailto:ppgmq@ufsj.edu.br
mailto:ppgcs@ufsj.edu.br
mailto:ppgbiotec@ufsj.edu.br
mailto:pmbqbm@ufsj.edu.br
mailto:fqmat@ufsj.edu.br
mailto:ppbe@ufsj.edu.br
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Anexo II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

O(a) Senhor(a)____________________________________________________________________,
nacionalidade _________________________, estado civil  ___________________, RG ________,
CPF  ________________________,  e-mail  _______________________________________,
residente e domiciliado à Rua/Av. ____________________________________________,
nº_____/Apto.  ______,  bairro  ____________________,  cidade  ________________________,
estado ___________________, CEP _______________, telefone (__) ______________, celular (__)
________________, vem requerer sua inscrição como candidato ao Processo Seletivo Programa
Institucional  de  Doutorado Sanduíche  no  Exterior  (PDSE)  da  UFSJ,  e  para  tanto  faz  anexar  os
seguintes documentos:

1.  (__)  Cópia  de  qualquer  documento  de  identidade  (com  foto)  válido  em  todo  o  território
nacional;
2. (__) Carta de aceite definitiva da instituição no exterior, devidamente datada e assinada pelo(a)
coorientador(a) no exterior - em papel timbrado da instituição -, aprovando o plano de pesquisa
com a identificação do título projeto e informando o mês/ano de início e término da bolsa no
exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES brasileira;
3. (__) Dados do Procurador no Brasil;
4. (__) Curriculum Vitae atualizado, extraído da Plataforma Lattes;
5. (__) Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada e em papel timbrado da
instituição de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a necessidade da bolsa e
demonstrando interação técnico cientifico com o coorientador no exterior para o desenvolvimento
das atividades propostas;
6. (__) Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, com cronograma do
plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou laboratorial específica.
7. (__)  Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino
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Anexo III

DADOS DO PROCURADOR NO BRASIL

OUTORGANTE: ___________________________________________________________________,
(nome completo do Bolsista)
CPF nº -  ________________,  Fone:  (__)  ____________-_________  Endereço  residencial:
________________________________________________________________________________
Cidade:  ____________________UF:  ______  CEP:  _______________  Correio  eletrônico:
______________________________, 
OUTORGADO: ____________________________________________________________________,
(nome completo do Procurador)
CPF nº -  ________________,  Fone:  (__)  ____________-_________  Endereço  residencial:
________________________________________________________________________________
Cidade:  ____________________UF:  ______  CEP:  _______________  Correio  eletrônico:
______________________________, 

Declaramos  pela  presente  procuração  que  o(a)  acima  OUTORGANTE  estabelece  o(a)  acima
OUTORGADO(A) como seu(sua) legítimo(a) PROCURADOR(A), que será responsável por tomar as
providências e decisões que se fizerem necessárias relacionadas à bolsa durante todo o período de
estudos do(a) OUTORGANTE no exterior e, ainda, no caso de o(a) OUTORGANTE falecer ou tornar-
se  incapaz  durante  o  período  de  permanência  no  exterior.  Nas  situações  em  que  o  (a)
OUTORGANTE  não  puder  manifestar  sua  vontade,  caberá  ao(à)  OUTORGADO(A)  tomar  as
providências necessárias,  inclusive quanto aos recursos da bolsa pagos ao(à) OUTORGADO que
eventualmente deverão ser ressarcidos à CAPES.

______________________________________
ASSINATURA DO(A) OUTORGANTE

_______________________________________
ASSINATURA DO(A) OUTORGADO(A)

Este documento deve ser registrado e ter firma reconhecida em Cartório no Brasil.
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Anexo IV

Cronograma:

Publicação  dos  Critérios  específicos  das
Comissões  de  Seleção dos  Programas  de  Pós-
graduação

31 de janeiro de 2019
05 de fevereiro

Realização  das  inscrições  nas  secretarias  dos
Programas de Pós-graduação

04 a 08 de fevereiro de 2019
06 a 08 de fevereiro de 2019

Realização da primeira etapa de seleção 11 a 14 de fevereiro de 2019

Publicação do resultado da primeira  etapa de
seleção 14 de fevereiro de 2019

Prazo para interposição de recursos em face da
primeira etapa de seleção

15 e 18 de fevereiro de 2019

Publicação do resultado final da primeira etapa
de seleção 21 de fevereiro de 2019

Realização da segunda etapa de seleção 22 a 25 de fevereiro de 2019

Publicação do resultado da segunda etapa de
seleção

25 de fevereiro de 2019

Prazo para interposição de recursos em face da
segunda etapa de seleção 26 e 27 de fevereiro de 2019

Publicação do resultado final da segunda etapa
de seleção

08 de março de 2019


