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RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Propesq torna pública a retificação dos itens 2 e 4, subitens 2.1, 2.3, 2.5 , 4.1.2, 4.2.8 e 4.4, a inclusão
dos subitens 4.2.8.1 a 4.2.8.9, 4.1.5 e 6.2 e a exclusão do item 4.3 do Edital Propesq nº 04/2019, que
trata de concessão de bolsas de doutorado sanduíche não vinculadas aos projetos de pesquisa
PrInt/UFPE, no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização da Capes, conforme a seguir
especificado:
2.

Dos Temas e Vagas

2.1

Tema: Biodiversidade e Conservação de Recursos Naturais

O tema se organiza em torno dos três principais eixos da moderna ciência da Biodiversidade
(Caracterização, Uso e Conservação). Esses eixos fazem parte da agenda global definida por
importantes financiadores internacionais, como o Banco Mundial e o Global Environmental Fund (GEF)
para estudos da diversidade biológica. Como país detentor de parcela significativa da biodiversidade
mundial, abrigando importantes hotspots de conservação, o Brasil e sua pesquisa da área de
biodiversidade tropical tem relevância e impactos internacionais, sendo este tema chave para a
internacionalização da ciência brasileira e da UFPE. Destaca-se ainda que a conservação dos recursos
naturais e a minimização dos danos ambientais devido a atividades antrópicas estão plenamente
alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 12, 13 e 14 da agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU).
...
2.3
Tema: Inovação em Saúde
Inovação em saúde é uma área prioritária e estratégica da política nacional e mundial. De fato, o
crescimento expressivo do nível de consumo global, associado à expansão da demanda em saúde,
trouxe à tona preocupações relacionadas à sustentabilidade da vida no planeta. Tais preocupações
levaram a ONU a aprovar em 2000 os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em consonância
com a Declaração do Milênio. Dentre os ODMs, a presente proposta alinha-se com a necessidade de
saúde de qualidade e incremento da competitividade do complexo industrial da saúde através da
inovação. Ademais, a inovação em saúde encontra-se sintonizada às diretrizes das políticas públicas
nacionais para o setor, norteadas pelo Planejamento Estratégico Institucional da UFPE, Plano Nacional
de Pós-Graduação, Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras, que procuram
alinhar e estabelecer no Brasil uma nova trajetória de desenvolvimento e a superação de desequilíbrios
internos e externos. Portanto, a UFPE vem atuando na convergência em diversos campos científicos e
tecnológicos de acelerado crescimento como a nanotecnologia e biotecnologia, em especial para
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melhoria da saúde e da capacidade física humana. Dentre as temáticas estudadas, há abrangência em
toda a cadeia produtiva de medicamentos permeando temáticas transversais em pesquisa básica e
tecnologias avançadas, com destaque aos ensaios pré-clínicos e clínicos de novos medicamentos e
escalonamento para escala industrial. Considerando a característica inovadora e transversal do PrInt,
espera-se contribuir de forma significativa para formação de recursos humanos e incremento científicotecnológico em nível nacional e internacional, através das parcerias com grupos estrangeiros de
excelência em áreas do conhecimento na saúde humana, através de pesquisa translacional para o
diagnóstico e terapêutica de doenças de interesse mundial. Portanto, contribuindo para mudanças nas
políticas públicas de saúde no Brasil, especificamente para o SUS, através de soluções tecnológicas para
a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
...
2.5

Tema: Modelagem de Sistemas

A Universidade Federal de Pernambuco possui centros de excelência que desenvolvem pesquisa de alto
impacto científico, apresentando avanços e inovações na modelagem matemática e de processos em
sistemas complexos em diversas áreas. As pesquisas desenvolvidas nesse tema envolvem contribuições
metodológicas inovadoras, correspondendo a pesquisa básica e fundamental, bem como a modelagem
e processos inovadores aplicados a problemas relevantes nas organizações e sociedade. Dentre os
principais temas de pesquisa e problemas abordados destacam-se as definições de modelos e métodos,
determinação de suas propriedades, proposição e implementação de sistemas computacionais; modelos
analíticos para apoiar a tomada de decisão e as aplicações desses modelos em diferentes setores
produtivos; modelos matemáticos de otimização, de quantificação de incertezas de simulação numérica
para projetos de engenharia complexos; e a modelagem em Processamento de Sinais e Comunicações.
Os avanços desenvolvidos nessa área são dirigidos em favor da sociedade, que tratam de problemas
relevantes vinculados ao mundo real e com repercussão não apenas na comunidade cientifica,
posicionando a UFPE como referência internacional e liderança nacional nesse tema.
...
4.
4.1

DAS CANDIDATURAS
O candidato à bolsa Doutorado Sanduíche PrInt deverá:
...

4.1.2 Ter sido aprovado no exame de qualificação do PPG ou ter cursado, até a data de
implementação da bolsa (vide item 6.2), pelo menos o primeiro ano do doutorado;
...
4.1.5 Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área
acadêmica e de pesquisa. O registro e gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/.
4.2
As candidaturas deverão ser apresentadas aos respectivos PPGs, conforme seus cronogramas
internos específicos, contendo os seguintes documentos:
...
4.2.8 Comprovante de proficiência no idioma do país de destino, que poderá ser
apresentado até o momento da implementação da bolsa (vide cronograma específico no
item 6.2), de acordo com as seguintes exigências (nível mínimo exigido):
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Inglês

Francês
Alemão
DALF,
Cert. do
TOEFL TOEFL
Cambridge
DELF,
OnSET IELTS
Instituto TestDaF
IBT
ITP
Exam
TCF ou TCF
Deutsch
Goethe
CAPES
71

527

6

CAE ou
FCE B2

B2

B1

B1

B1

Espanhol

Italiano

Cert.
DELE

Cert.
SIELE

Teste do
IIC

B2

C1

B2

4.2.8.1 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;
4.2.8.2 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;
4.2.8.3 Para a língua alemã: (i) certificado do Instituto Goethe; (ii) TestDaF ou OnSET, todos
sem prazo de validade;
4.2.8.4 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;
4.2.8.5 Para a língua italiana: teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com validade de
1 (um) ano;
4.2.8.6 Para países de língua portuguesa, o(a) candidato(a) deverá apresentar,
obrigatoriamente, a comprovação de nível mínimo de proficiência em inglês, conforme item
4.2.8.1;
4.2.8.7 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;
4.2.8.8 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;
4.2.8.9 Os requisitos de proficiência listados acima são exigência da Capes e não dispensam
o atendimento das exigências da IES de destino no exterior.
...
4.4
As candidaturas aprovadas pela Comissão de Seleção Interna do PPG deverão ser
encaminhadas à Propesq dentro do prazo constante do Cronograma deste Edital (Item 6.1),
impreterivelmente;
...
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6.

Do Cronograma

...
6.2

Cronograma de implementação das bolsas
Implementação dos bolsistas pela Propesq no
SCBA

Início da bolsa

01/04 a 29/05/2019

JUL a SET

01/07 a 13/08/2019

OUT a DEZ

01 a 28/11/2019

JAN a MAR

Recife, 14 de fevereiro de 2019.
Prof. Ernani Rodrigues de Carvalho
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação
UFPE
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