PPGFIL/UnB
Seleção interna para solicitação de Bolsa DOUTORADO-SANDUÍCHE/CAPES

Período de inscrição de 22 a 26 de janeiro de 2018

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.
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.

A candidatura a essa bolsa está condicionada à realização de um processo de seleção
interno para atender ao Edital Nº 47/2017 (primeira etapa) do PROGRAMA DE
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR pelo Programa de Pós-graduação em
Filosofia.
Os critérios para análise por parte da comissão serão:
a) Consistência documental;
b) Plano de estudos no exterior.
Para a inscrição nessa primeira etapa são necessários os seguintes documentos:
1- Currículo Lattes atualizado
2- Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel
timbrado da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando
interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das
atividades propostas; (O interessado deverá solicitar junto ao orientador)
3- 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, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES
brasileira;

4- Teste de proficiência linguística mínima, conforme tabela constante do item 8.5.9 do
Edital 47/2017 CAPES:
a) Para língua inglesa, TOEFL (IBT – Internet-Based Testing; ITP – Institutional
Testing Program) com validade de 2 (dois) anos; International English Language Test –
IELTS com validade de 2 (dois) anos, sendo que cada banda (listening, reading, writing
e speaking) deve ter nota mínima de 5,0; Certificado CAE de Cambridge;
b) Para língua francesa, Test de Connaissance du Français – TCF com validade de 2
(dois) anos; DALF ou DELF, sem prazo de validade;
c) Para língua alemã, deve ser apresentado um dos certificados: certificado do Instituto
Goethe, TestDaF ou OnSET, todos sem prazo de validade;
d) Para língua espanhola, deve ser apresentado Diploma de Espanhol como Língua
Estrangeira – DELE – emitido pelo Instituto Cervantes, sem prazo de validade;
e) Para língua italiana, teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com validade
de 1 (um) ano;
f) Candidatos(as) com destino a países de língua não especificada anteriormente devem
apresentar certificado de proficiência no idioma do país, emitido por instituição
oficialmente reconhecida, ou uma das alternativas relacionadas acima, desde que aceita
pela instituição onde se realizará o doutoramento;
g) O(A) candidato(a) que pleitear bolsa para instituições de destino em países de língua
portuguesa deverão apresentar a comprovação de nível mínimo de proficiência em
inglês, conforme quadro acima.
h) Será considerada como limite de validade dos testes de proficiência o último dia de
inscrição do respectivo processo.
i) Os requisitos de proficiência listados acima são exigência da Capes e não dispensam
o atendimento das exigências da Instituição de destino no exterior.
5. Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano do
doutorado;
6. 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
https://orcid.org/.

7. Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do
plano de atividades, incluindo a infra-estrutura experimental ou laboratorial específica.
Deve seguir as normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:

i. título;
ii. introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;
iii. objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;
iv. metodologia a ser empregada;
v. cronograma das atividades;
vi. referências bibliográficas;
vii. a contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e
aprendizagem;
viii. o potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e
parcerias, além de ampla divulgação dos resultados;
ix. a relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no
médio e longo prazos, quando o caso;
x. se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais,
quando relevante.

