
 
EDITAL INTERNO 01/2013-PDSE-PPGPS,  22  de  Janeiro de 2014. 

 
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUICHE NO EXTERIOR / PDSE para 

2014/2 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de 
Psicologia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no direito de suas atribuições e de 
acordo com as Normas da CAPES-PDSE, torna público a abertura para as inscrições de 
candidatos, alunos deste Programa, interessados em concorrer ao Processo Seletivo para Bolsa 
de Estudo para Estagio no Exterior da CAPES, no âmbito do Programa Institucional de 
Doutorado Sanduíche no Exterior – CAPES-PDSE.  
Deverão ser observados os requisitos e os pressupostos seguintes, bem como todos aqueles 
previstos nas orientações e regulamento para candidatura ao CAPES-PDSE 
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse). 

 

 

1.1 Estar regularmente matriculado em curso de doutorado do PPGPS/UERJ; 
1.2 Apresentar candidatura individual; 
1.3 Ter nacionalidade brasileira ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 
1.4 Não acumular, no curso de doutorado no país, a presente bolsa com outras bolsas 
concedidas para estágio de doutorando no exterior com recursos do Tesouro Nacional; 
1.5 não ter usufruído anteriormente de outra bolsa de doutorado sanduíche ou pleno no país ou 
no exterior 
1.6  não ultrapassar 48 meses no período total do doutorado, devendo o tempo de permanência 
no exterior ser previsto de modo a restarem, no mínimo, 6 (seis) meses no Brasil para a 
redação final e defesa da tese. 
1.7  planejar seu estágio no exterior para o período de até  12  (doze) meses com saída do 
Brasil entre 1º   julho e 30 de  dezembro de 2014 (data limite).  
1.8 Ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino. 
1.9 Apresentar toda a documentação exigida para a seleção interna. 
 
 
 

 
 
2.1 Ter sido aprovado no Exame de Qualificação e ter cumprido 70% dos créditos em 
disciplinas;  
2.2 Cumprir todas as exigências estipuladas no Manual da CAPES para o PDSE; e  
2.3 Estabelecer, com o orientador, formas de contato a serem respeitadas durante a realização 
do estágio.  
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1. Requisitos para apresentação da candidatura: 

 

2. Requisitos para a realização do estágio:  
 



 

 
3.1 A Comissão para a seleção dos candidatos será composta pela Coordenação do Programa, 
um representante discente dos doutorandos, e um professor externo à UERJ; 
3.2 Caberá ao professor externo à UERJ manifestar-se sobre a seleção, por intermédio de 
parecer encaminhado previamente à Comissão, no qual deverá indicar, claramente, os 
candidatos aprovados e reprovados, considerando os itens 4.3, 4.4 e 4.5 abaixo relacionados;  
3.3 Caberá aos demais membros da Comissão proceder à classificação final dos candidatos, 
considerando os itens 4.1 e 4.2 abaixo relacionados. Nos casos de empate, utilizar-se-á como 
critérios complementares o número de créditos cumpridos nos cursos, a classificação obtida na 
seleção e a idade do candidato, nesta ordem, devendo o resultado final ser apresentado ao 
Colegiado do PPGPS. 
 

 
4.1 O atendimento de TODOS os requisitos do item 1 dessas instruções; 
4.2 A qualificação do candidato, mediante desempenho acadêmico (CR);  
4.3 A qualidade do projeto de tese e do plano de atividades a ser executado no exterior; 
4.4 A pertinência do plano de atividades no exterior com o projeto de tese e sua exequibilidade 
dentro do cronograma previsto; e 
4.5 A adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do co-orientador 
estrangeiro às atividades a serem desenvolvidas. 

 

 
 
5.1 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. O 
plano deverá conter no máximo 20 (vinte) páginas, fonte Arial tamanho 12, espaçamento entre 
linhas 1,5, com introdução, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia e 
cronograma de trabalho pelo tempo do estagio no exterior; 
5.2 Currículo Lattes atualizado; 
5.3 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. 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; 
5.4 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; 
5.5 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 desenvolver as  
atividades previstas; 
5.6 Currículo resumido do coorientador no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou 
tecnológica compatível e ter no mínino a titulação de doutor. 
 

3. Comissão de seleção e suas atribuições: 
  

4. Seleção Interna: No processo de seleção interna, serão considerados os seguintes 
aspectos: 
 

5. Documentação para inscrição: 



 

Os candidatos a essa seleção para o PDSE deverão se inscrever, junto à Secretaria do 
PPGPS, de 17 a 30 de março de 2014, mediante o preenchimento do formulário anexo e 
entrega de duas cópias da documentação nele especificada. O resultado final da seleção 
interna será divulgado até 11 de Abril de 2014.   

Calendário Doutorado sanduíche - PDSE  

Entrega de documentos na SR-2/DCARH Início do afastamento 

1º ao 5º dia útil de maio Julho 

1º ao 5º dia útil de junho Agosto 

1º ao 5º dia útil de julho Setembro 

1º ao 5º dia útil de agosto Outubro 

1º ao 5º dia útil de setembro Novembro 

1º ao 5º dia útil de outubro Dezembro 

 

 

Comissão de seleção 
Ana Maria Jacó Vilela – Coordenadora do PPGPS. 
Adriana Sancho Simoneau – Representante discente do PPGPS. 
Alexandre  de Carvalho Castro – Professor do CEFET/RJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Prazos e cronograma: 


