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EDITAL Nº 007, 19 de Dezembro de 2017 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE DISCENTE DE DOUTORADO DO FQMAT PARA 

CONCORRER A BOLSA DE DOUTORADO-SANDUÍCHE NO EXTERIOR - PDSE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS 

NÍVEL: DOUTORADO 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais (FQMat) 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) após aprovação na 121ª reunião 

Ordinária do Colegiado comunica que estão abertas as inscrições para o processo seletivo, 

referente a 1 (uma) vaga para concorrer junto a CAPES a bolsa de doutorado-sanduíche no 

exterior para discente de doutorado regularmente matriculados no programa de Pós-

Graduação em Física e Química de Materiais entre os dias 19 e 22 de Dezembro de 2017 e 

15 e 30 de Janeiro de 2018. Este Edital teve segue as instruções do Edital N° 47/2017 – 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 2017/2018. 

 

1 DAS VAGAS 

Art. 1° Será selecionado um único projeto para que o candidato submeta a proposta a 

CAPES; 

 

2 DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO  

2.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher 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 no Brasil com notas 

de 4 a 7 na avaliação quadrienal da Capes;  

2.1.4 Apresentar candidatura individual;  

2.1.5 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;  

2.1.6 Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente;  
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2.1.7 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;  

2.1.8 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;  

2.1.9 Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano do 

doutorado; 

2.1.10 Possuir a proficiência linguística mínima, conforme tabela abaixo e requisitos do 

item 8.5.6 do Edital  EDITAL Nº 47 /2017 - PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE 

NO EXTERIOR - 2017/2018 disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-

Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf 

 

 

a) Para língua inglesa, TOEFL (IBT – Internet-Based Testing; ITP – Institutional 

Testing Program) com validade de 2 (dois) anos; 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 5,0; Certificado CAE de Cambridge;  

b) Para língua francesa, Test de Connaissance du Français – TCF com validade de 

2 (dois) anos; DALF ou DELF, sem prazo de validade;  

c) Para língua alemã, deve ser apresentado um dos certificados: certificado do 

Instituto Goethe, TestDaF ou OnSET, todos sem prazo de validade;  

d) Para língua espanhola, deve ser apresentado Diploma de Espanhol como Língua 

Estrangeira – DELE – emitido pelo Instituto Cervantes, sem prazo de validade;  

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf
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e) Para língua italiana, teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com 

validade de 1 (um) ano;  

 

f) 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 onde se realizará o doutoramento;  

g) O(A) candidato(a) que pleitear bolsa para instituições de destino em países de 

língua portuguesa deverão apresentar a comprovação de nível mínimo de proficiência 

em inglês, conforme quadro acima.  

h) Será considerada como limite de validade dos testes de proficiência o último dia 

de inscrição do respectivo processo.  

i) Os requisitos de proficiência listados acima são exigência da Capes e não 

dispensam o atendimento das exigências da Instituição de destino no exterior.  

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/; 

 

3. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO(A) ORIENTADOR(A) BRASILEIRO(A)  

3.1 O(A) orientador(a) brasileiro(a) deve obrigatoriamente:  

3.2 Apresentar formalmente à Coordenação do Programa na IES a candidatura do seu 

orientando e a documentação exigida pelo PDSE;  

3.3 Firmar Termo de Aprovação e Responsabilidade pelo acompanhamento do 

doutorando durante a realização das atividades propostas para o estágio no exterior 

(modelo disponível na página eletrônica da Capes/PDSE);  

3.4 Zelar para que o bolsista cumpra as obrigações acordadas com a Capes; 

3.5 Demonstrar interação e relacionamento técnico-científico com o coorientador no 

exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes ao estágio do doutorando. 

 

4. DOS REQUISITOS DO(A) COORIENTADOR(A) NO EXTERIOR  

4.1 O(A) coorientador(a) no exterior deve obrigatoriamente:  

4.1.1 Ser doutor e pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para o 

desenvolvimento da tese do(a) doutorando(a);  
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4.1.2 Pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública ou privada, 

de relevância para o estudo pretendido. 

5 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

Art. 2° A Coordenação do Programa de Pós-Graduação deverá constituir uma Comissão 

especialmente para a seleção dos candidatos, que deverá conter no mínimo três membros: 

o Coordenador do Programa, um representante discente dos pós-graduandos (doutorando) 

e um avaliador externo ao programa de pós-graduação.  

Art. 3° As propostas selecionadas deverão constar em termo de seleção próprio, 

assinado por todos os membros da Comissão. Quando o avaliador externo ao programa não 

estiver presente na IES, poderá enviar à Coordenação do curso o parecer substanciado ou 

ser substituído pelo seu suplente que deverá ser também externo ao programa.  

Art. 4° O Termo de Seleção de Candidatura do PDSE está disponível no endereço 

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

Art. 5° O orientador do aluno não poderá participar da Comissão de Seleção. Caso ele 

seja também o Coordenador do curso, quem deverá assinar o termo de seleção é o seu 

substituto formal indicado.  

Art. 6° O avaliador externo ao programa deverá obrigatoriamente ser doutor, e deverá 

manifestar-se com assinatura do Termo de Seleção de candidatura ou por intermédio de 

parecer encaminhado previamente à Comissão de Seleção em papel timbrado da instituição 

de origem, datada e assinada. Não há necessidade do parecer se o avaliador externo ou 

seu suplente assinar o Termo de Seleção. 

 

6. DA INCRIÇÃO DO CANDIDATO 

Art. 7° As inscrições serão realizadas na secretaria do FQMat entre os dias 19 e 22 de 

Dezembro de 2017 e 15 e 31 de Janeiro de 2018 por meio da entrega dos seguintes 

documentos: 

Art. 8° Documento que comprove que já tenha sido aprovado no exame de qualificação; 

Art. 9° Documento que comprove a aprovação no exame de proficiência, respeitando os 

itens 4.1.1.10 e 8.5.6 do Edital  EDITAL Nº 47 /2017 PROGRAMA DE DOUTORADO 

SANDUÍCHE NO EXTERIOR - 2017/2018 presente no endereço eletrônico: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-

Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf
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Item 1. Plano de Pesquisa/Estudo em português, com, no máximo, 15 páginas, com 

cronograma do plano de atividades, incluindo a infra-estrutura experimental ou laboratorial 

específica. Deve seguir as normas da ABNT e 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 científico 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 normativas éticas nacionais e internacionais, 

quando relevante.  

k) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.  

l) Referências bibliográficas; 

Item 2 Cópia do Currículo Lattes do candidato juntamente com a pontuação de acordo 

com as planilhas anexa I e II deste Edital; 

Item 3 Cópia do Projeto de tese; 

Item 4  Histórico escolar do doutorado em andamento ou exame de qualificação; 

Item 5 Currículo resumido do(a) coorientador(a) no exterior, o qual deve ter produção 

científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; 

Item 6 Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada e em papel 

timbrado da instituição de origem, com a previsão de defesa da tese, justificando a 

necessidade do estágio e demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no 

exterior para o desenvolvimento das atividades propostas; 
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Item 7 Carta do(a) coorientador(a) no exterior, devidamente datada e assinada e 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 do estágio no exterior, de forma a se 

compatibilizar com o prazo definido pela IES brasileira; 

 

7. HOMOLOGAÇÃO DO INCRITOS 

Art. 10° A homologação das inscrições pela Comissão de Seleção será publicada no 

endereço https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php no dia 31 de janeiro de 2018. 

 

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 11° No processo de seleção, a Comissão deverá levar em consideração os 

seguintes aspectos: 

 Item 1 Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;  

Item 2 Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências 

deste Edital;  

Item 3 A sua plena qualificação, mediante aprovação no exame de qualificação, ou 

equivalente, com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico 

para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior;  

Item 4 Pertinência do plano de pesquisa/estudo no exterior com o projeto de tese e 

sua exequibilidade dentro do cronograma previsto;  

Item 5 Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do 

orientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas. 

 

9 DO RESULTADO FINAL E RECURSOS 

Art. 11° O candidato poderá realizar interposição de recursos entre os dias 05 e 06 de 

Fevereiro de 2018 

10 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

Art. 12° O resultado final será homologado pelo Colegiado do Programa, sendo publicado 

na Secretaria do FQMat e divulgado no sítio https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php no dia 08 de 

fevereiro de 2018. 

 

 

https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php
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11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13° A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, sendo excluído do processo seletivo o candidato que: 

Item 1 Não entregar a documentação solicitada neste edital; 

Item 2 Apresentar comportamento considerado incompatível com a lisura do certame, a 

critério exclusivo da Comissão de Seleção. 

Art. 14° Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital e no regulamento do Programa de Pós-graduação no qual se 

inscreve. 

Art. 15° Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa 

de Pós-graduação em Física e Química de Materiais. 

 

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2017 

 

Prof. Dr. Jefferson Luis Ferrari 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Física e Química de Materiais – UFSJ 
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EDITAL Nº 007, 19 de Dezembro de 2017 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Etapa Data e Hora Local 

Inscrição dos candidatos 

19 a 22/12/2017 

e 

15 a 30/01/2018 

https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php 

Homologação dos 

candidatos 
31/01/2018 https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php 

Avaliação pela Comissão 01/02/2018  

Resultado Preliminar 02/02/2018 https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php 

Período de interposição 

de recursos 

05 a 06/02/2018 

08:30h - 10h e  

14h - 15h 

Secretaria do Programa 

FQMat - Sala A - 2.19  

Bloco A do DCNAT 

Resultado final 

(Encaminhamento do 

resultado para a PROPE) 

07/02/2018 

Sala A-2.19  

Bloco A do DCNAT 

e 

https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php 

 

 

  

https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php
https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php
https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php
https://ufsj.edu.br/fqmat/editais.php
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EDITAL Nº 007, 19 de Dezembro de 2017 

ANEXO II – PLANILHA DE CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO DOS 

CANDIDATOS 

1. Produção Científica ou tecnológica (publicado ou com aceite) Pontos  

 1.1 Qualis A1/A2/B1 (classificação CAPES em materiais e em 

engenharia II e III)  
36 

 1.2 Qualis B2/B3 (classificação CAPES em materiais e em 

engenharia II e III) 
24 

 1.3 Qualis B4/B5 (classificação CAPES em materiais e em 

engenharia II e III) 
12 

 1.4 Revista não indexada (Qualis C) 6 

 1.5 Livro (ISBN) 18 

 1.6 Capítulo de livro  10 

 1.7 Patente licenciada 15 

 1.8 Patente depositada 10 

  

2. Publicações em Eventos Científicos  

2.1 Trabalhos completos em Congresso Internacional 8 

2.2 Trabalhos completos em Congresso Nacional/Regional 6 

2.3 Resumos em Congresso Internacional 4 

2.4 Resumos em Congresso Nacional/Regional 2 

  

3. Participação em eventos científicos  

3.1 Congresso Internacional 4 

3.2 Congresso Nacional/Regional 3 
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3.3 Workshops Internacionais 4 

3.4 Workshops Nacionais/Regionais 3 

3.5 Participação em Semanas Acadêmicas 1 

  

4.Experiência profissional  

4.1 Magistério Ensino superior (por ano, na área científica) 8 

4.2 Magistério Ensino Médio/Técnico (por ano, na área científica) 2 

4.3 Indústria/aperfeiçoamento (por ano, na área científica ) 4 

  

5. Atividades Extracurriculares  

5.1 Iniciação Científica com bolsa (por ano) 14 

5.2 Iniciação Científica sem bolsa (por ano) 12 

5.3 Atividades de extensão com bolsa (por ano) 8 

5.4 Atividades de extensão sem bolsa (por ano) 8 

5.5 Palestras ministradas 6 

5.6 Monitoria (por semestre) 4 

5.7 Organização de eventos (por evento) 2 

5.8 Participação em minicursos 2 
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EDITAL Nº 006, 19 de Dezembro de 2017 

ANEXO III – RELAÇÃO DA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO DO CANDIDATO 

(obs.: O próprio candidato deverá fazer a pontuação a lápis) 

 

Candidato(a): ________________________________________       Data: ___/____/201_ 

 

1. Produção Científica ou tecnológica (publicado ou com aceite) Quantidade 

 1.1 Qualis A1/A2/B1 (classificação CAPES em materiais e em 

engenharia II e III)  
 

 1.2 Qualis B2/B3 (classificação CAPES em materiais e em 

engenharia II e III) 
 

 1.3 Qualis B4/B5 (classificação CAPES em materiais e em 

engenharia II e III) 
 

 1.4 Revista não indexada (Qualis C)  

 1.5 Livro (ISBN)  

 1.6 Capítulo de livro   

 1.7 Patente licenciada  

 1.8 Patente depositada  

  

2. Publicações em Eventos Científicos  

2.1 Trabalhos completos em Congresso Internacional  

2.2 Trabalhos completos em Congresso Nacional/Regional  

2.3 Resumos em Congresso Internacional  

2.4 Resumos em Congresso Nacional/Regional  

  

3. Participação em eventos científicos  

3.1 Congresso Internacional  
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3.2 Congresso Nacional/Regional  

3.3 Workshops Internacionais  

3.4 Workshops Nacionais/Regionais  

3.5 Participação em Semanas Acadêmicas  

  

4.Experiência profissional  

4.1 Magistério Ensino superior (por ano, na área científica)  

4.2 Magistério Ensino Médio/Técnico (por ano, na área científica)  

4.3 Indústria/aperfeiçoamento (por ano, na área científica )  

  

5. Atividades Extracurriculares  

5.1 Iniciação Científica com bolsa (por ano)  

5.2 Iniciação Científica sem bolsa (por ano)  

5.3 Atividades de extensão com bolsa (por ano)  

5.4 Atividades de extensão sem bolsa (por ano)  

5.5 Palestras ministradas  

5.6 Monitoria (por semestre)  

5.7 Organização de eventos (por evento)  

5.8 Participação em minicursos  

 


