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O Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, em 

conformidade com o edital nº 41/2018 da CAPES, torna público, no uso de suas 

atribuições, para conhecimento dos interessados, o processo interno de seleção de 

Bolsista para o Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), 

nos termos estabelecidos neste edital.  

 

1. DA QUANTIDADE E DURAÇÃO DE COTAS 

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

(doze) meses. Com isso, para cada cota será permitido o atendimento de 1 (um) ou de 

2 (dois) bolsistas. 

Dessa forma, se houver apenas um aprovado, o estudante poderá beneficiar da quota 

de 12 (doze) meses, se houver dois aprovados, cada um beneficiar-se-á de 6 (seis) 

meses da quota. 

1.2 O bolsista deverá retornar ao Brasil com antecedência de, pelo menos, 6 (seis) 

meses, impreterivelmente, para os preparativos da defesa do seu trabalho final. 

 

2. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

2.1 Do(a) Orientador(a) Brasileiro(a) 

2.1.1 O(A) orientador(a) brasileiro(a) deve, obrigatoriamente: 

2.1.1.1. Apresentar formalmente à Coordenação do PPGL a candidatura do seu 

orientando e a documentação exigida pelo presente Edital. 

2.1.1.2 Zelar para que o bolsista cumpra as obrigações acordadas com a Capes. 

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

exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes à pesquisa do doutorando. 

 

2.2 Do(a) Coorientador(a) no Exterior 

2.2.1 O(A) coorientador(a) no exterior deve, obrigatoriamente: 

2.2.1.1 Ser doutor e pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante 

para o desenvolvimento da tese do(a) doutorando(a). 

2.2.1.2 Pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública ou 

privada, de relevância para o estudo pretendido. 

 

3 Do Candidato 

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



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

3.1.2 Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição; 

3.1.3 Não acumular bolsa no exterior ou outros auxílios simultaneamente à bolsa 

pleiteada junto à Capes, independentemente do tipo ou finalidade dos benefícios 

preexistentes, devendo o(a)candidato(a) declarar recepção de outras bolsas 

concedidas por órgãos o entidades da Administração Pública federal, estadual ou 

municipal e, na ocasião de aprovação da bolsa, requerer a suspensão ou 

cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo de benefícios 

durante o período de estudos no exterior; 

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

neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente; 

3.1.5 Não ultrapassar o 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 

integralização de créditos e a defesa da tese; 

3.1.6 Ter integralizado o número de créditos referentes ao programa de doutorado no 

Brasil que seja comparável com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, 

após a realização das atividades no exterior; 

3.1.7 Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo menos, o 

primeiro ano do doutorado, tendo como referência a data da inscrição no Sistema da 

Capes (Sicapes); 

3.1.8 Possuir a proficiência linguística mínima, conforme tabela e requisitos descritos 

no item 5.3.6.1.6 do edital 41/2018 da CAPES ; 

3.1.9 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 

hRps://orcid.org/. 

3.1.10 Sendo aprovado no processo seletivo interno da IES, realizar a inscrição pelo 

link “Inscrição Online” disponível na página do Programa 

(hRp://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-

no-exterior-pdse - Inscrição - PDSE - Edital nº XX/2018 – Seleção 

2018/2019) para posterior homologação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou Órgão 

Equivalente. 

 

4. Da inscrição 

As inscrições estarão abertas, no período de 08 a 22 de fevereiro de 2019, por e-mail: 

ppgl.ufpel@gmail.com, preenchendo o campo “Assunto” com a expressão 

“INSCRIÇÃO BOLSA PDSE EDITAL 03/2019”. 

 

Poderão inscrever-se como candidatos os discentes regularmente matriculados no 

Programa de Pós-Graduação em Letras – Doutorado da Universidade Federal de 

Pelotas, que cumpram os requisitos dispostos no item 3.  

 

Neste processo seletivo, é vedada a participação de alunos com reprovação em 

qualquer disciplina cursada no Programa, bem como que tenham obtido mais de um 

conceito C.  

mailto:ppgl.ufpel@gmail.com


 

O candidato deverá enviar, por e-mail, dentro do período de inscrição supracitado, um 

plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua exequibilidade dentro do 

cronograma previsto, bem como o currículo Lattes, com produção comprovada 

referente ao período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2019, juntamente com o 

formulário de produção preenchido (Anexo 1 deste Edital). Nenhum candidato poderá 

participar do processo de seleção se houver pendência sobre a documentação 

requerida para a inscrição. 

 

Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, com 

cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou 

laboratorial específica, deve 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 normas éticas nacionais e 

internacionais, quando relevante. 

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

l) Referências bibliográficas. 

 

As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 22 de 

fevereiro de 2019, sendo o candidato inteiramente responsável pela integridade dos 

arquivos anexados. O Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPel não se 

responsabiliza por quaisquer falhas de rede que possam ocorrer na transmissão dos 

arquivos.  

 

5. Do cronograma 

 

EVENTOS DATA 

Inscrições de candidaturas  08/02 a 22/02  

Homologação de candidaturas  23/02  



Avaliação pela Comissão de Bolsas  25/02 a 28/02  

Divulgação do resultado  até 01/03 

 

 

6. Da seleção 

O processo de Seleção terá uma etapa, sob a responsabilidade da Comissão de 

Bolsas, e contemplará: (i) análise do plano de estudos, (ii) análise da produção 

bibliográfica e técnica, com documentação comprovada. 

 

7. Dos critérios de avaliação 

(i) a pontuação no Edital será atribuída em dois blocos: (a) plano de estudos e (b) 

produção bibliográfica e técnica; 

 

(ii) a pontuação do bloco “plano de estudos” terá peso 7, considerando: relevância e 

viabilidade da pesquisa proposta; revisão da literatura; objetivos e metodologia; clareza 

das ideias apresentadas; aspectos de correção e adequação da escrita  

 

(iii) a pontuação do bloco “produção bibliográfica e técnica” terá peso 3, com as 

seguintes especificidades:  

a) artigos QUALIS publicados ou aceitos: A1 e A2 – 20; B1 e B2 – 16; B3 – 12 e B4 e 

B5 – 6; 

b) artigos enviados para publicaçãoe com cópia do texto apresentada na íntegra: A1 e 

A2 – 5; B1 e B2 – 4; B3 – 3 e B4 – B5, 1; 

c) apresentação de trabalhos em eventos: local/UFPel – 2,0; fora da UFPel – 5,0; 

d) ENPOS/UFPEL – 6,0; 

e) organização de eventos – 5,0 e  

f) cursos assistidos – 5,0.  

 

8. Da divulgação dos resultados 

Os resultados serão divulgados na página do PPGL até o dia 01/03/19 – 

https://wp.ufpel.edu.br/ppgl 

 

Informação sobre a pontuação do candidato poderá ser obtida na secretaria do 

Programa, por meio do email ppgl.ufpel@gmail.com 

 

9. Dos recursos 

Recurso ao resultado deve ser encaminhado por escrito para a Comissão de Bolsas no 

prazo de até 24 horas contadas a partir da divulgação dos resultados.  

A análise dos recursos será feita pela Comissão de Bolsas, levando em conta a 

aplicação dos critérios dispostos neste Edital.  

 

https://wp.ufpel.edu.br/ppgl
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10. Disposições finais 

Em caso de empate, terá prioridade o candidato que tiver obtido a maior nota no 

módulo “Plano de estudos”. Caso o empate persista, será considerada a nota no 

módulo “produção bibliográfica e técnica”.  

 

A inscrição no processo implica a aceitação plena de todos os termos emitidos neste 

Edital. 

 

Casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da UFPel.  

 

Pelotas, 08 de fevereiro de 2019.  

 

 

 

Profª. Drª. Daiane Neumann 

Coordenadora do PPG/Letras – UFPel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Produção bibliográfica e técnica– jan/2015 a 

fev/2019 

Unidade Pontos/ 

item 

Pontos 

Artigos QUALIS publicados ou aceitos – A1 e A2   x 20   

Artigos QUALIS publicados ou aceitos – B1 e B2   x 16   

Artigos QUALIS publicados ou aceitos – B3   x 12   

Artigos QUALIS publicados ou aceitos – B4 e B5   x 6   

Artigos QUALIS enviados para publicação – A1 e 

A2  

 X 5   

Artigos QUALIS enviados para publicação – B1 e 

B2  

 X 4   

Artigos QUALIS enviados para publicação – B3   X 3   

Artigos QUALIS enviados para publicação – B4 e 

B5 

 X 1   

Apresentação de trabalhos – local/UFPel  X 2   

Apresentação de trabalhos – fora da UFPel  X 5   

Apresentação de trabalhos – ENPOS/UFPel  X 6   

Organização de eventos   X 5   

Cursos assistidos fora da UFPel  X 5   

 Total = total de pontos x 

3 

 

NOTA FINAL   

 

Nome do candidato:                                   

 

 

 

 


