SELEÇÃO INTERNA PDSE
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (Vigência 2021)

O PPGCOM abre inscrições a seus doutorandos com interesse em concorrer
a bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – conforme o
Edital Propg 02/2020 do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
(PSDE) – para o ano de 2021. Será ofertada no mínimo uma bolsa com
duração de quatro a seis meses de duração, a depender da disponibilidade
de bolsas de acordo com a distribuição que será feita pela Universidade
(item 5.3 e 5.4 do Edital Propg 02/2020). As candidaturas devem ser
enviadas à Secretaria do PPGCOM (secretaria.ppgcom@ufpe.br) entre os
dias 04 a 08 de janeiro de 2020, por e-mail, com a respectiva documentação
solicitada nesta chamada em formato pdf.

Documentação necessária à candidatura:
I – Currículo Lattes atualizado;
II - Carta do orientador brasileiro, em conformidade com o Item 4.2.1 do
Edital;
III - Carta de aceite do coorientador no exterior, em conformidade com o
item 4.2.2 do Edital;
IV – Currículo resumido do coorientador no exterior;
V - Plano de estudos no exterior em português (com até 15 páginas e
seguindo as normas da ABNT);
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VI - Comprovante de proficiência conforme Anexo III do Edital Capes nº
19/2020 a ser apresentado no ato da inscrição online no sistema da Capes
(Sicapes), segundo prazo estabelecido pelo Cronograma deste Edital.
Modelo de plano de estudos:
Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com
cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental
ou laboratorial específica.
Deve seguir as normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens a
seguir:
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;

2/3

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.

Aspectos a serem considerados pela Comissão Interna do PPGCOM no
processo de seleção:
I - Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;
II - Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências
deste Edital (em concordância com o Edital Capes n. 19/2020);
III - A sua plena qualificação, mediante aprovação no exame de qualificação,
com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para o
desenvolvimento dos estudos propostos no exterior;
IV - Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e
sua exequibilidade dentro do cronograma previsto;
V - Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do
coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas.
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Cronograma:
ETAPA

RESPONSÁVEL

PERÍODO

Recebimento de
candidaturas

Secretaria do PPGCOM

De 04/01 a
08/01/2020

Avaliação Interna

Comissão de Seleção
PPGCOM

11 a 15/01/2020

Coordenação do
PPGCOM

Até 29/01/2020

PROPG

Até 19/02/2021

PROPG

01/03/2021

Candidato(a)

15/03 a
01/04/2021 (no
último dia, até
as 17 horas

PROPG

06/04
a12/04/2021

PROPG

a partir de
13/03/2018

CAPES

a partir de
19/04/2021

Envio dos documentos dos
candidatos aprovados pela
Comissão do PPGCOM à
PROPESQ
Divulgação do resultado
PRELIMINAR – lista geral
de candidatos aprovados e
lista geral de espera (no
site da PROPG)
Divulgação do resultado
FINAL – lista geral de
candidatos aprovados e
lista geral de espera (no
site da PROPG)
Inscrição online na
plataforma da CAPES
(apenas candidatos
aprovados pelo PPGCOM)
Homologação dos
candidatos inscritos no
Sicapes
Divulgação da lista de
candidatos contemplados e
da lista de espera
Emissão de carta de
concessão
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Início dos estudos no
exterior

Candidato(a)

Julho a
setembro de
2021

Coordenação do PPGCOM
Recife, 01 de dezembro de 2021.
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