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Edital do Programa de Doutorado com Estágio no Exterior - 

CAPES/PDSE  2017/2018 
 

O Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, do Departamento de Fitopatologia, 

(PPG-DFP) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), torna público a abertura de 

inscrições para a seleção de 1 (um) candidato, estudante de doutorado, a uma 

bolsa pelo Programa de Estágio Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES) (Portaria 

CAPES Nº 87, de 20/06/2016) conforme Edital nº 47/2017 PDSE 2017/2018 em: 

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

2017-Doutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf  

 

 

1. Da Finalidade 

 

O PDSE/PPG-DFP tem como objetivos apoiar a formação em alto nível de doutores 

por meio de inserção em grupos de pesquisa em centros de excelência no exterior. 

 

 

2. Da duração e do número de vagas 

 

O PPG-DFP fará jus a 01 (uma) cota para o ano de 2018 de doze meses, o que 

equivale a 12 mensalidades. A quantidade de bolsistas poderá variar de um a dois, 

conforme o interesse da Coordenação do Programa, o mérito e a duração das 

propostas apresentadas. Candidatos não selecionados comporão uma lista de 

suplência, na ordem de classificação. 

 

 

3. Dos requisitos para inscrição 

 

Poderão inscrever-se alunos com pelo menos um ano de curso de doutorado  que 

atendam aos subitens no item 4.1.1 do Edital 47/2017 PDSE/CAPES, exceto o que 

trata da apresentação do certificado de proficiência com a nota mínima conforme o 

tipo de exame previsto edital no 47/2017. Esse documento deverá ser entregue 

pelos candidatos selecionados pelo PPG-DFP em prazo a ser determinado pela PPG 

no período de homologação das candidaturas que vai até 23 de abril.  

 

 

4. Das inscrições no PPG-DFP 

 

Os estudantes do PPG-DFP elegíveis com base no item anterior deverão entregar na 

Secretaria do PPG-DFP, no período de 20/02/2018 a 08/03/2018, de 08:30 às 11:30 

h, os seguintes documentos: 

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
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4.1. Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada e em 

papel timbrado da instituição de origem, com a previsão de defesa da tese, 

justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação técnico-científica 

com o co-orientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas 

 

4.2. Carta do(a) co-orientador(a) no exterior, devidamente datada e assinada e em 

papel timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa com a identificação 

do título do projeto 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. Além 

disso, a carta deve constar que 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 (ver item 2.2 do Edital nº 47/2017 Programa 

de Doutorado Sanduíche no Exterior 2017/2018); 

 

4.3. Currículo resumido do(a) co-orientador(a) no exterior, o qual deve ter produção 

científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado;  

 

4.4. Histórico escolar do doutorado em andamento  (pelo menos um ano de curso) 

ou exame de qualificação;  

 

4.5. Curriculum vitae atualizado do candidato e extraído da Plataforma Lattes; 

 

4.6. Cópia do RG se brasileiro(a) ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a);  

 

4.7. Plano de Trabalho, 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 em 5.3.3.9, do Edital 47/2017 PDSE/CAPES.  

 

 

5. Da seleção  

 

5.1. Será efetuada por uma Comissão de Seleção a ser designada pela 

Coordenação do PPG/DFP e contendo no mínimo três membros sendo: o 

Coordenador do Programa, um representante discente dos pós-graduandos 

(doutorando) e um avaliador externo ao programa de pós-graduação. 

 

5.2. Apenas inscrições cuja documentação estiverem completas serão avaliadas 

pela Comissão. Cabe ao candidato demonstrar de forma clara e concreta o 

potencial do seu pedido em termos de alto nível científico.  

 

5.3. Serão considerados como prioritárias as candidaturas que apresentarem: 
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I. Proposta no âmbito dos acordos de cotutela vigentes na UFV com evidência 

de concordância do supervisor e da direção do programa de pós-graduação 

da Instituição do exterior, atestando a viabilidade do convênio e existência 

de recursos para pagamento das taxas escolares; 

 

II. Propostas de sanduiche de 12 meses em grupos de pesquisa de centros de 

excelência no exterior conforme evidenciado pelo currículo do supervisor e 

ranking da Instituição. 

 

5.4. A classificação final dos candidatos elegíveis levará em conta os  seguintes 

critérios: 

 

1. Qualidade geral da proposta de trabalho (peso 4) 

2. Qualidade da Instituição no exterior (Peso 2) 

3. Coeficiente de rendimento acumulado do candidato (peso 2) 

4. Curriculum vitae formato Lattes do candidato (peso 1) 

5. Curriculum resumido do supervisor no exterior (peso 1) 

 

A nota final será o somatório de todas as notas conforme os pesos. Em caso de 

empate, será considerado como critério para o desempate o Plano de Trabalho. 

 

6. Do resultado 

 

O resultado da seleção será divulgado na Página do PPG-DFP até o dia 12/03/2018. 

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do PPG-DFP. 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (31) 3899-1103 ou pelo email: 

pos.fitopatologia@ufv.br 

 

 

 

Viçosa, 19 de fevereiro de 2018 

 

 

 

                                             _________________________________ 

Prof. Emerson M. Del Ponte 

Coordenador do PPG-DFP 


