
 

 

 

 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA/UFPR PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA 

SANDUÍCHE DE DOUTORADO NO EXTERIOR 

 

02/BS-PPGA/2017-2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Antropologia (PPGA) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), atendendo as orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFPR e em concordância com a convocatória do Edital n° 47 do Programa 

de Doutorado Sanduíche no exterior/PDSE/CAPES, comunica a abertura do processo de 

seleção de bolsistas – doutorandos – para realização de estágio sanduíche no exterior.   

 

1. DA FINALIDADE   

1.1 O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE – objetiva oferecer bolsas de 

estágio em pesquisa de doutorado no exterior de forma a complementar os esforços 

despendidos, pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de recursos 

humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no 

país.  

1.2 Na modalidade de doutorado sanduíche no exterior, alunos regularmente matriculados 

em cursos de doutorado no Brasil realizam parte do curso em instituição no exterior, 

retornando e devendo permanecer no Brasil para a integralização de créditos e defesa de 

tese.  

1.3 As bolsas são destinadas aos alunos regularmente matriculados em curso de 

doutorado no Brasil (com notas de 3 a 7 na avaliação quadrienal da Capes) e que 

comprovem qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento 

teórico, coleta e/ou tratamento de dados e/ou desenvolvimento parcial da parte 

experimental da tese a ser defendida no Brasil.  

1.4 O Programa tem como objetivos específicos:  

I - Oferecer oportunidades para a atualização de conhecimentos e a incorporação de novos 

modos ou modelos de gestão da pesquisa por estudantes brasileiros;  

II - Ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores que 

atuam no Brasil e no exterior;  



III - Fortalecer os programas de cooperação e de intercâmbio entre instituições ou grupos 

de pesquisa brasileiros;  

IV - Ampliar o acesso de doutorandos brasileiros a centros internacionais de excelência; V- 

auxiliar no processo de internacionalização do ensino superior e da ciência, tecnologia e 

inovação brasileiras;  

VI - Proporcionar maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e 

cultural brasileira. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS   

2.1 As candidaturas apresentadas devem demonstrar interação e relacionamento técnico-

científico entre o orientador no Brasil e o coorientador no exterior, como parte integrante 

das atividades de cooperação na supervisão do doutorando.  2.2 A instituição receptora 

deverá isentar o doutorando da cobrança de taxas acadêmicas e de pesquisa. A Capes 

não se responsabiliza por despesas relacionadas ao pagamento de taxas acadêmicas e de 

pesquisa na modalidade de doutorado-sanduíche. 2.3 Os benefícios são outorgados 

exclusivamente ao bolsista e independem de sua condição familiar e salarial, não sendo 

permitido o acúmulo de benefícios para a mesma finalidade, devendo o beneficiado 

requerer a suspensão ou o cancelamento de outras bolsas recebidas do Tesouro Nacional, 

de modo que não haja acúmulo de bolsas. As bolsas no Brasil deverão ser suspensas 

durante a vigência da bolsa de estudos no exterior ainda que sem ônus para a Capes.  

  

3. DURAÇÃO E QUANTIDADE DE COTAS   

3.1 Cada programa de doutorado fará jus a 01 (uma) cota para o ano de 2018 de doze 

meses, o que equivale a 12 mensalidades. 

3.2 A duração da bolsa é de, no mínimo, 06 (seis) meses e de, no máximo, 12 (doze) 

meses. Sendo possível para cada programa de pós-graduação atender de 01 até 02 

bolsistas no ano, usufruindo cada um dos bolsistas, um período total ou parcial, em 

conformidade com as cotas disponíveis.  

 

4. DO CRONOGRAMA DA CAPES, conforme edital nº 47 do PDSE 

Etapas Datas 

Seleção Interna pela IES Até 09 de fevereiro de 2018 

Inscrições na Capes pelos candidatos De 19 de fevereiro a 23 de março de 2018 

Homologação pela IES no sistema da Capes De 02 de abril a 23 de abril de 2018 

Complementação de documentos Até 60 dias antes da viagem 

Início dos estudos no exterior Agosto a Novembro de 2018 

 



4.1 Verificada divergência de datas para início e fim dos estudos nos documentos 

apresentados - cronograma de atividades, manifestações das instituições envolvidas ou 

quaisquer outros documentos, a Capes poderá indeferir a candidatura a qualquer tempo, 

fundada na inconsistência documental.   

4.2 Se houver pedido de reconsideração da decisão de indeferimento ou se o candidato, 

tempestivamente, apresentar esclarecimentos, a Capes poderá rever a decisão e arbitrar o 

período mais coerente com os documentos apresentados e que seja compatível com a 

duração da bolsa e com a demanda para a qual o candidato concorreu, podendo, para 

tanto, ouvir os consultores acadêmicos avaliadores do projeto.  

4.3 Pedidos de prorrogação serão admitidos somente na hipótese em que não resultem 

ônus adicional para a Capes e serão submetidos à avaliação de mérito acadêmico por 

consultores ad hoc. 

 

 5.  DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 

5.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

I - Estar regularmente matriculado em curso de doutorado no Brasil com notas de 3 a 7 na 

avaliação quadrienal da Capes; 

II - Apresentar candidatura individual;  

III - Não acumular a bolsa de doutorado sanduíche no exterior com outras bolsas no Brasil 

provenientes de recursos da Capes e/ou de outras agências de fomento que utilizem 

recursos do Tesouro Nacional;  

IV - Não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou em 

outro curso de doutorado realizado anteriormente;  

V - Não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com 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 defesa da 

tese.  

VI - 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; 

VII – Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou estar regularmente matriculado e 

ter cursado, no mínimo, 12 MESES DO PROGRAMA, NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 

# PARA OS RESTANTES REQUISITOS DO CANDIDATO (PROFICIENCIA LINGUISTICA 

E REGISTRO ORCID) CONSULTAR EDITAL DA CAPES:  

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

Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf 

 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf


6. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR BRASILEIRO 

I - Apresentar formalmente à Coordenação do Programa na IES a candidatura do seu 

orientando e a documentação exigida pelo PDSE;  

II - 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);  

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

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

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

 

7. DOS REQUISITOS DO COORIENTADOR NO EXTERIOR 

I - Ser doutor e pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para o 

desenvolvimento da tese do (a) doutorando (a);  

II - Pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública ou privada, de 

relevância para o estudo pretendido.   

 

8. DE TODAS AS ETAPAS DE SELEÇÃO DO CANDIDATO 

A seleção do PDSE consistirá de 1) verificação da consistência documental (realizada na 

IES de origem, neste caso, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da UFPR, e na 

Capes); 2) análise de mérito (realizada na IES, neste caso, no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia da UFPR). 

 

9. DA INSCRIÇÃO PARA A CANDIDATURA NA ETAPA DA SELEÇÃO INTERNA 

(ANÁLISE DE MÉRITO POR PARTE DO PPGA/UFPR) 

Documentos: 

9.1 Cópia de documento oficial de identidade e do CPF. 

9.2 Curriculum vitae no modelo Lattes (lattes.cnpq.br) 

9.3. Histórico escolar do mestrado e do doutorado 

9.4. Plano de pesquisa que não ultrapasse 20 páginas, contendo, no mínimo, 1)título, 2) 

justificativa, 3) objetivos, 4) metodologia, 5) cronograma organizado por mês das atividades 

a serem realizadas no exterior e 6) referências bibliográficas.  

9.5. Carta de anuência do orientador (do PPGA/UFPR) do candidato. 

9.6 Curriculum vitae do co-orientador no exterior.  



9.7 TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS NA SECRETARIA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA NO PERÍODO INDICADO NO 

ITEM 13 DO PRESENTE EDITAL.  

 

10. DA BANCA DE SELEÇÃO INTERNA (Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia/UFPR)  

10.1 O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPR constituirá uma Comissão 

para a seleção dos candidatos, composta de, no mínimo três membros: o Coordenador do 

Programa, um representante discente dos pós-graduandos (doutorando) e um avaliador 

externo ao programa de pós-graduação.  

10.2 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. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

No processo de seleção, a Comissão levará em consideração os seguintes aspectos: 

I - Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;  

II - Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital 

III - 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;  

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.   

 

12. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO INTERNA 

PRIMEIRA ETAPA: análise de mérito, conforme documentação apresentada (CV lattes, 

histórico escolar, plano de pesquisa, CV do co-orientador no exterior). 

SEGUNDA ETAPA: entrevista 

Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias 

 

 

 

 



13. DO CRONOGRAMA 

Data Etapa Horário 

29/01/18 

a 07/02/18 
Inscrições 

15hs00 

às 19hs00 

08/02/18 

Processo de avaliação realizado pela 

Comissão, a partir da documentação 

apresentada 

14hs00 

08/02/18 Entrevistas 16hs00 

09/02/18 Divulgação dos resultados 14hs00 

 

13.1. PROFICIENCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: atendendo às exigências da 

PRPPG/UFPR o(s) candidato(s) selecionado(s) internamente deverão entregar a 

certificação de proficiência em língua estrangeira até o 20 de março de 2018, à 

Comissão de Seleção Interna do Programa. Portanto, no momento da divulgação da 

lista dos selecionados (09 de fevereiro de 2018) se especificará que a mesma é 

provisória, condicionada à apresentação do devido certificado.  

 

 

Curitiba, 24 de janeiro de 2018 

 

Prof. Dr. Lorenzo Gustavo Macagno  

Coordenador do PPGA/UFPR 

 

 

Comissão de Seleção  

Profa. Dra. Ciméa Barbato Bevilaqua (PPGA) 

Prof. Dr. Rafael Faraco Benthien (PPGHistória) 

Mª. Judit Gomes da Silva (representante discente) 

Profa. Dra. Eva Lenita Scheliga (suplente) 


