
 

 

           

 

EDITAL PPGE  Nº 12/2023      
 

Institui a 1ª etapa do processo seletivo de 
candidatos/as para o Programa de Doutorado 
Sanduí che no Exterior/PDSE/CAPES – processo de 
seleça o interna de candidatos/as do Programa de 
Po s-Graduaça o em Educaça o da Universidade do Sul 
de Santa Catarina – UNISUL. 

 

O Programa de Po s-graduaça o em Educaça o da Universidade do Sul de Santa Catarina – 

Unisul – torna pu blico Edital de abertura das inscriço es para seleça o interna de candidatos/as ao 

Programa de Doutorado-Sanduí che no Exterior – PDSE/CAPES. 

 

1. OBJETIVOS DA SELEÇÃO 

 

O processo de seleça o para o Programa de Doutorado-Sanduí che no Exterior – PDSE/CAPES 

tem por objetivo fomentar o interca mbio cientí fico e a qualificaça o acade mica de estudantes do 

PPGE/UNISUL, por meio da concessa o de bolsa no exterior na modalidade Doutorado-Sanduí che.  

 

2. DAS VAGAS  

 

Sera  disponibilizada pela CAPES, conforme EDITAL Nº 44/2022 Programa Institucional de 

Doutorado Sanduí che no Exterior (PDSE), 1 (uma) cota para o ano de 2023.  A duraça o da bolsa e  de no 

mí nimo 6 (seis) meses e de no ma ximo 10 (dez) meses. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

A inscriça o para a seleça o interna devera  ser realizada no perí odo de 24 de fevereiro a 08 

de março, a s 23h 59 min, no endereço de e-mail: ppgemestrado@unisul.br  

 

4. REQUISITOS DO/A CANDIDATO/A       

 
4.1.  Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil; 

4.2.  Na o possuir tí tulo de doutor(a), quando da inscriça o;  

4.3   Estar regularmente matriculado em curso de po s-graduaça o em ní vel de doutorado, com nota    

         igual ou superior a quatro na Avaliaça o Quadrienal da CAPES; 

4.4.  Apresentar candidatura individual; 

4.5. Na o acumular benefí cios financeiros para a mesma finalidade de o rga os ou entidades da 

Administraça o Pu blica federal, estadual ou municipal, de age ncia estrangeira, ou ainda sala rio no paí s 

de destino, devendo o candidato declarar a recepça o de outras bolsas. Na ocasia o de aprovaça o da 

bolsa, requerer a suspensa o ou cancelamento do benefí cio preexistente, de modo que na o haja 

acu mulo de benefí cios durante o perí odo de estudos no exterior; 

4.6. Na o ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduí che no Exterior neste ou em outro 

curso de doutorado realizado anteriormente; 
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4.7. Na o ultrapassar perí odo total do doutorado, de acordo com o prazo regulamentar do curso para 

defesa da tese, devendo o tempo de permane ncia no exterior ser previsto de modo a restarem, no 

mí nimo, 6 (seis) meses no Brasil para a redaça o final e a defesa da tese; 

4.8. Ter obtido aprovaça o no exame de qualificaça o ou ter cursado, pelo menos, o primeiro ano do 

doutorado, tendo como refere ncia a data de encerramento do Edital CAPES Nº 44/2022 para a 

inscriça o das candidaturas no sistema da CAPES, incluindo preenchimento do formula rio de inscriça o 

online e envio da documentaça o obrigato ria (15 de março ate  03 de abril de 2023 ate  as 17h);  

4.9. Ter identificador ORCID (Open Researcher and Contributor ID) va lido no ato da inscriça o (O registro 

e  gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/); 

4.10. Ter a proficie ncia em lí ngua estrangeira conforme exige ncia do Anexo II do Edital CAPES Nº 

44/2022, tendo como refere ncia para validade do teste a data de encerramento da inscriça o no 

sistema da CAPES, conforme item 4.8;  

4.11.  Na o estar em situaça o de inadimple ncia com a CAPES ou quaisquer o rga os da Administraça o 

Pu blica. 

 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO INTERNA  

 

O/A candidato/a devera  fornecer as seguintes documentaço es em formato PDF: 

 

5.1 Plano de estudos em lí ngua portuguesa e nas normas da ABNT contendo, obrigatoriamente os itens 

abaixo: 

a) tí tulo; 

b) palavras-chave; 

c) problema de pesquisa delimitado de forma clara e objetiva, determinado por razo es de ordem 

pra tica ou de ordem intelectual e suscetí vel de soluça o; 

d) objetivo geral formulado de forma clara e condizente com o problema de pesquisa e coerente com 

o tí tulo do projeto; 

e) objetivos especí ficos definidos de forma clara (com metas e produtos para cada etapa) e que 

contribuam para o alcance do objetivo geral; 

f) referencial teo rico atual e relevante para o tema de pesquisa, apresentando conceitos bem 

definidos que permitam a ana lise do problema de pesquisa proposto viabilizando que uma soluça o 

seja encontrada, ale m de apresentar coere ncia entre a fundamentaça o teo rica e objetivos ou 

metodologia propostos; 

g) metodologia descrevendo de forma consistente e estruturada os passos da pesquisa proposta 

(fontes de pesquisas via veis e condizentes com os objetivos propostos, me todos de coleta de dados 

adequados; abordagem apropriada para analisar os dados coletados etc.), definindo um sistema 

robusto para tratamento das informaço es ou dados (ana lise quantitativa ou qualitativa) e 

apresentando as limitaço es da metodologia proposta assim como as maneiras de superar essas 

limitaço es; 

h) metas e aço es apresentando coere ncia entre os prazos propostos para o desenvolvimento da 

proposta e o perí odo de fomento; 

j) releva ncia dos resultados esperados, devendo atender a pelo menos um dos itens: 1. releva ncia 

social: a proposta de pesquisa tem o potencial de contribuir para o aprimoramento de polí ticas 

pu blicas, propor soluço es para problemas sociais ou favorecer a reduça o de desigualdades no 

acesso a  sau de, educaça o e informaça o; 2. releva ncia cientí fica: a proposta de pesquisa atende a s 

necessidades da cie ncia (pode preencher lacunas do conhecimento na a rea do saber), desenvolve 

uma nova metodologia ou propo e uma nova teoria; 3. releva ncia tecnolo gica: a proposta de 



 

 

pesquisa propo e o desenvolvimento de novas tecnologias e contribui para avanços produtivos e a 

disseminaça o de te cnicas e conhecimentos; ou 4. releva ncia econo mica: a proposta de pesquisa 

tem o potencial de gerar emprego e renda, bem como proporcionar o desenvolvimento de 

atividades empreendedoras; 

k) potencial de multiplicaça o descrevendo a capacidade de ampliar e disseminar aço es decorrentes 

do seu desenvolvimento que permitam alcançar objetivos de outras linhas de pesquisa no Brasil 

ou no paí s anfitria o. Devera  incluir aço es a serem desenvolvidas ao final da bolsa, como atividades 

de extensa o universita ria ou artigos com transposiça o dida tica; 

l) contribuiça o para a internacionalizaça o da cie ncia brasileira, descrevendo como a pesquisa 

proporcionara  maior visibilidade internacional a  produça o cientí fica, tecnolo gica e cultural 

brasileira;  

m) justificativa para a escolha da Instituiça o de Ensino Superior de destino e do coorientador no 

exterior;      

n) cronograma. 

      

5.2. Currí culo Lattes atualizado;       

 

5.3 Histo rico do doutorado em andamento carimbado e assinado pela Instituiça o de Ensino Superior ou 

comprovante de qualificaça o emitido pela Instituiça o de Ensino Superior; 

 

5.4 Manifestaça o de anue ncia do plano de estudos pelo orientador brasileiro; 

 

5.5. Manifestaça o de anue ncia do plano de estudos pelo coorientador no exterior; 

 

5.6. Currí culo resumido do coorientador estrangeiro;           

 

5.7 Comprovante va lido de proficie ncia, de acordo com o exigido no Anexo II do Edital CAPES nº 

44/2022, disponí vel em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/22122022_Edital_1838445_Anexo_II___Proficiencia.pdf. 

 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

6.1 A seleça o sera  conduzida pela Comissa o designada pela Portaria nº 01/2023.   

 

6.2 Durante o processo de seleça o, sera o levados em consideraça o os seguintes aspectos: 

a) atendimento do/a candidato/a aos requisitos da seleça o; 

b) adequaça o da documentaça o apresentada pelo/a candidato/a a s exige ncias do Edital CAPES nº 

44/2022; 

c) a plena qualificaça o do candidato com comprovaça o do desempenho acade mico e potencial 

cientí fico para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior; 

d) pertine ncia do plano de estudos no exterior com o projeto de tese e sua exequibilidade dentro do 

cronograma previsto; e 

e) adequaça o da instituiça o de destino e pertine ncia te cnico-cientí fica do coorientador no exterior a s 

atividades que sera o desenvolvidas. 

 

     7. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SELEÇÃO INTERNA DA UNISUL 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/22122022_Edital_1838445_Anexo_II___Proficiencia.pdf
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ETAPAS      Período/Datas  

Perí odo das inscriço es  da candidatura 24/02 a 08/03/2023      

Ana lise dos documentos pela Comissa o  09 e 10/03/2023      

Publicaça o da relaça o de aprovados na seleção 

interna da UNISUL  

13/03/2023 

 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

8.1. O/A candidato/a devera , obrigatoriamente, ler e tomar cie ncia: 

a) do EDITAL CAPES Nº 44/2022 Programa Institucional de Doutorado Sanduí che no Exterior 

(PDSE) e seus Anexos, disponí vel em:            

   <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf>  

e <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-
auxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-
sanduiche-no-exterior-pdse>; 

b)  da Portaria nª 289, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Regulamento que estabelece as 
normas para as modalidades de bolsas e auxí lios no exterior, disponí vel em: 
<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/02012018-portaria-289-de-28-12-
2018-pdf>;  

8.2. Sera  de responsabilidade do bolsista possuir passaporte va lido e garantir o visto adequado e 

necessa rio para a entrada e permane ncia no exterior pelo perí odo de realizaça o das atividades no 

exterior; 

8.3. O/A candidato/a selecionado/a devera  cumprir as demais etapas previstas no EDITAL Nº 44/2022 

Programa Institucional de Doutorado Sanduí che no Exterior (PDSE), conforme item 8.4 do referido 

edital; 

8.4. Este processo de seleça o interna na o garante o ingresso ao Programa de Doutorado Sanduí che no 

Exterior (PDSE/CAPES);  

8.5. Os casos omissos sera o resolvidos, no que couber, pelo Programa de Po s-Graduaça o em Educaça o. 

 

 

Tubara o (SC), 24 de fevereiro de 2023. 

 

 
 
 
 

 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE/UNISUL 

 
 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/02012018-portaria-289-de-28-12-2018-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/02012018-portaria-289-de-28-12-2018-pdf

