
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PARA BOLSAS PDSE (2018) 

O Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários torna pública a 

chamada para o processo de seleção interna para bolsas PDSE/CAPES, seguindo o edital CAPES 

n. 47/2017 (disponível no seguinte endereço eletrônico: 

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

Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf 

Em consonância com o edital, o Programa de Pós-Graduação em Inglês abre 02 candidaturas 

para bolsa de doutorado sanduíche no exterior. Os candidatos selecionados realizarão estágio de 

seis meses em uma universidade no exterior. As bolsas serão obtidas junto à PROPG, mediante a 

solicitação do PPGI, a partir do resultado do processo seletivo. 

Os candidatos interessados deverão inscrever-se na Secretaria do PPGI, até o dia 20 de fevereiro 

de 2018, no horário do expediente externo.  

Poderão candidatar-se os alunos que preencherem os requisitos descritos no Art. 4 do edital 

CAPES.  

Para efetivação da candidatura neste processo seletivo, os alunos interessados deverão entregar 

na Secretaria do PPGI os seguintes documentos: 

- Projeto de tese de doutorado; 

- Plano de estudos no exterior, em português, com no máximo 15 páginas, com cronograma do 

plano de atividades, e em conformidade ao item 5.3.3.9 do edital CAPES; 

- Currículo Lattes atualizado; 

- Histórico escolar; 

- Indicação do nome e da afiliação do/da coorientador(a) no exterior; 

- Carta do/da orientador(a) da tese no PPGI, justificando a escolha da instituição e do(a) 

colaborador(a) no exterior, de acordo com os termos do edital CAPES; 

Os documentos entregues serão analisados e avaliados por uma comissão de seleção a ser 

constituída pela coordenação do programa, de acordo com o edital 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


Para fins classificatórios, esta comissão levará em consideração os seguintes critérios de 

avaliação: 

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

dentro do cronograma previsto; (Peso 4) 

- Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do coorientador 

no exterior às atividades a serem desenvolvidas; (Peso 3) 

- Análise do Currículo Lattes (Peso 3). Tal análise levará em consideração as publicações 

e apresentações de trabalhos em eventos nacionais e internacionais dos últimos 03 anos e 

cuja pontuação para fins de classificação será efetuada conforme indicado abaixo: 

Publicações consideradas como Produção 1 na Tabela de área da CAPES: 5 pontos 

Publicações consideradas como Produção 2 na Tabela de área da CAPES: 3 pontos 

Apresentações de trabalho em eventos: 1 ponto 

Os alunos de doutorado que obtiverem os dois primeiros lugares neste processo seletivo terão 

seus pedidos de bolsa PDSE encaminhados à PROPG por este programa.  

Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela comissão de seleção. 

 

Florianópolis, 06 de fevereiro de 2018. 

 

 


