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Edital 001/2016 – Processo de Seleção Interna  PDSE/CAPES 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), de acordo com a Portaria CAPES no 69 de 02 de maio de 2013 e do edital no 
19 do Programa de Doutorado Sanduíche no exterior (PDSE), faz saber que estão abertas, no 
período de 24 de agosto a 09 de setembro de 2016, as inscrições para a seleção de bolsistas 
no âmbito do (PDSE). capes.gov.br/component/content/article?id=4561 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

1.1 Regulamentação: 
 
1.1.1 Portaria CAPES no 69 de 02 de maio de 2013: 

capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_RegulamentaPDSE_22
Maio2013.pdf; 

1.1.2 Edital no 19 do Programa de Doutorado Sanduíche no exterior (PDSE): 
capes.gov.br/images/stories/download/editais/12072016-edital-n-19-PDSE.pdf; 

1.1.3 Retificação do Edital no 19 PDSE: 
capes.gov.br/images/stories/download/editais/25072016-alteracao-edital-19-2016-
PDSE.pdf. 
 

1.2 O processo de seleção, regido pelos regulamentos acima, ocorrerá em três etapas: (a) 
Seleção Interna pelo Programa de Pós-Graduação; (b) Homologação pela Pró-Reitoria de 
Ensino de Pós-Graduação e (c), possivelmente, processo de priorização posterior da CAPES. 
 

1.3 O Processo Interno de seleção será realizado por uma comissão de 04 (quatro) membros, a 
ser instituída pelo(a) Coordenador(a) do PPGF, dentre os quais devem estar o próprio 
Coordenador(a), 01 (um) membro docente do Programa, 01 (um) membro doutorando do 
corpo discente e 01 (um) membro externo ao programa. 
 

1.4 No processo de seleção, a Comissão deverá levar em consideração os seguintes aspectos:  
 

1.4.1 Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;   
1.4.2 Adequação da documentação apresentada pelo candidato; 
1.4.3 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; 

1.4.4 Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua 
exequibilidade dentro do cronograma previsto; 

1.4.5 Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do 
coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas.  
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2. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 

 

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

2.1.1 Apresentar candidatura individual; 

2.1.2 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; 

2.1.3 Não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou 
em outro curso de doutorado realizado anteriormente; 

2.1.4 Não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com o prazo regulamentar 
do curso para defesa da tese; 

2.1.5 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; 

2.1.6 Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou estar regularmente matriculado 
e ter cursado, no mínimo, 12 meses do programa, no momento da inscrição. 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

3.1 Para submeter proposta de doutorado sanduíche no exterior o candidato deve 
apresentar a documentação original abaixo relacionada ao Centro de Atendimento à 
Pós-Graduação (CEAPG): 

3.1.1 Plano de pesquisa a ser realizado no exterior, com indicação da existência de 
infraestrutura na instituição de destino que viabilize a execução do trabalho 
proposto e do cronograma das atividades formalmente aprovados pelo orientador 

brasileiro e pelo coorientador no exterior;   

3.1.2 Currículo Lattes atualizado;   

3.1.3 Carta do orientador brasileiro, devidamente assinada e em papel timbrado da 
instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando 
interação técnico-científico com o coorientador no exterior para o desenvolvimento 
das atividades propostas. A referida carta deve informar o prazo regulamentar do 
aluno para defesa da tese e que os créditos já obtidos no doutorado são 
compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo hábil, após a realização do 

estágio no exterior;   

3.1.4 Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado da 
instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início e 
término do estágio no exterior. No momento da inscrição, será aceita cópia digital 
ou e-mail do coorientador no exterior. O original deve ser entregue até o dia 

15/09/2016;   

3.1.5 Teste de proficiência ou declaração do coorientador no exterior afirmando que o 
nível de proficiência em língua estrangeira que o aluno possui é adequado para 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
INSTITUTO DE FÍSICA 
 

Programa de Pós-Graduação em Física  
 

 3 

desenvolver as atividades previstas. No momento da inscrição, será aceita cópia 
digital ou e-mail do coorientador no exterior. O original deve ser entregue até o 

dia 15/09/2016;   

3.1.6 Currículo resumido do coorientador no exterior, o qual deve ter produção científica 
e/ou tecnológica compatível e ter no mínimo a titulação de doutor. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

4.1 Período de inscrição - 24/08/2016 a 09/09/2016; 

4.2 Julgamento - 09/09/2016 a 13/09/2016; 

4.3 Divulgação do resultado - 13/09/2016; 

4.4 Período de Recurso - 13/09/2016 e14/09/2016; 

4.5 Divulgação do resultado final - 15/09/2016; 

4.6 Prazo máximo para envio dos aprovados à Pró-Reitoria – 15/09/2016. 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Universidade Federal da Bahia  

Instituto de Física  

Programa de Pós-Graduação em Física 

Campus Universitário de Ondina 

Salvador – BA 

40170-115 

e-mail: pgif@ufba.br 

(71) 3283 – 6608 

mailto:pgif@ufba.br

