
 

EDITAL Nº 7/PPGD/2014 

 

Trata da Seleção de candidatos a bolsas do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES nos anos de 2014 e 2015. 

 

O COORDENADOR DO PROGRAMA de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UFSC informa que estão abertas as 

inscrições internas para indicação de candidatos às bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – 

PDSE/CAPES. 

1. Os candidatos doutorandos interessados em realizar estágio no exterior, com início das atividades nos 
anos de 2014 e 2015, devem protocolar, com encaminhamento para o Coordenador do PPGD, toda a 
documentação exigida pela CAPES, conforme recomendado pela mesma no endereço eletrônico abaixo, 
além dos demais documentos necessários à comprovação das exigências deste edital: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse. 

2. O interessado poderá realizar um estágio de 3 (três) até 12 (doze) meses, desempenhando atividades 

que sejam complementares e essenciais ao seu projeto de formação no Brasil, se houver disponibilidade 

de bolsa. 

3. O PPGD indicará os candidatos para o ano de 2014 e 2015, por ordem de classificação. O tempo de bolsa 

anual disponível poderá ser dividido entre os candidatos classificados, visando contemplar o maior 

número com os recursos disponíveis. Somente será concedida bolsa com duração superior a 6 (seis) 

meses se houver sobra de tempo disponível depois de atendidos o maior número possível de candidatos.  

4. Os requisitos para a concessão da bolsa são os contidos Neste Edital, complementado pelo Regulamento 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES, instituído pela Portaria nº 

69/CAPES/2013, disponível em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_RegulamentaPDSE_22Mai
o2013.pdf. 

5. Serão considerados pela Comissão Avaliadora, em ordem de preferência, os pedidos cujos alunos 

tiverem: 

5.1. menor tempo para conclusão do Doutorado; 

5.2. maior produção acadêmica do doutorando no último ano, considerado sempre o período de janeiro 
a dezembro, computada conforme itens 10 e 11; 

6. A documentação deve estar completa, conforme consta no site da CAPES (item 4, acima) para que o 

candidato possa concorrer à bolsa. 

7. As inscrições serão recebidas em fluxo contínuo, devendo ser protocoladas no Protocolo Geral da 

Reitoria. 

8. A Comissão Avaliadora será composta pelos membros da Comissão de Gestão do PROEX, com 

participação de membro externo à UFSC a qual analisará os pedidos na primeira reunião ordinária 

posterior às seguintes datas limites para a inscrição: 

8.1. 04/08/2014, para aqueles alunos que pretenderem sair no 2° semestre de 2014; 

8.2. 15/09/2014, para aqueles alunos que pretenderem sair no 1° semestre de 2015 e 

8.3. 30/03/2015, para aqueles alunos que pretenderem sair no 2° semestre de 2015. 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_RegulamentaPDSE_22Maio2013.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_069_RegulamentaPDSE_22Maio2013.pdf


 

9. O princípio do mérito acadêmico aplica-se à distribuição de bolsas sanduiche pelo PPGD nos termos 

estabelecidos neste Edital. 

9.1. Cumpridas as exigências mínimas previstas nos subitens 10.1 e 10.2 do item 10 deste Edital, bem 
como, as exigências específicas das respectivas agências de fomento; o primeiro critério de 
desempate entre os candidatos será o tempo regular disponível para a conclusão do Curso, sendo a 
prioridade do aluno com menor tempo disponível, devendo o retorno ocorrer, obrigatoriamente, 
pelo menos 4 (quatro) meses antes da data limite marcada para a defesa pública da tese e 
anteriormente à data marcada para a qualificação da tese, sendo, ainda, essas datas, 
necessariamente marcadas nos prazos determinados na legislação específica. 

9.2. Nas situações não enquadradas no item 9.1 deste artigo o critério a ser adotado será unicamente o 
do mérito acadêmico, credenciando-se, para a obtenção da bolsa sanduiche, os candidatos que 
cumprirem as exigências mínimas dos subitens 10.1 e 10.2 do item 10 deste Edital, classificados 
sequencialmente com base na pontuação total obtida nos termos da tabela que integra esse mesmo 
item 10. 

10. A pontuação anual da produção acadêmica de doutorandos, para fins do disposto nos subitens 9.1 e 9.2 
do item 9 deste Edital será realizada com base na sua produção acadêmica no ano imediatamente 
anterior aquele no qual está sendo feito o pedido, nos seguintes termos: 

 

Produção científica 

(autoria, coautoria e organização) 

Pontuação por 

publicação 

Autoria e coautoria (até 3 autores) de livro científico (em editoras com Conselho 

Editorial) 

10 

Organização (até 3 organizadores) de livro científico (em editoras com Conselho 

Editorial) 

4 

Autoria e coautoria (até 3 autores) de capítulos de livros (em editoras com Conselho 

Editorial e no limite de 2 capítulos em um mesmo livro) 

4 

Autoria e coautoria (até 3 autores) de trabalhos completos em anais de eventos 

reconhecidos pela área 

4 

Autoria e coautoria (até 3 autores) de resumos expandidos em anais de eventos 

reconhecidos pela área 

1 

Autoria e coautoria (até 3 autores) de artigos em periódicos 

indexados 

Qualis A1 10 

Qualis A2 8 

Qualis B1 7 

Qualis B2 6 

Qualis B3 5 

Qualis B4 4 

Qualis B5 3 

Qualis C 2 

Autoria e coautoria (até 3 autores) de artigos em periódicos com ISSN, mas sem 

classificação no qualis 

1 

 



 

10.1. A publicação de no mínimo 2 (dois) trabalhos anuais dentre os indicados na tabela acima 
(considerado sempre o ano imediatamente anterior aquele no qual está sendo feito o pedido), é 
requisito indispensável para a concessão de bolsa de doutorado sanduíche, devendo, 
cumulativamente, as publicações somarem pontuação mínima de 8 (oito) pontos. 

10.2. Será exigida, para aqueles alunos que pretenderem sair no 2° semestre de 2015, a participação em 
no mínimo 4 (quatro) eventos anuais realizados na UFSC (considerado sempre o ano 
imediatamente anterior aquele no qual está sendo feito o pedido), sendo no mínimo 2 (dois) em 
eventos promovidos pelo PPGD, constituí elemento integrante do mérito acadêmico e é requisito 
indispensável para a concessão de bolsa de doutorado sanduíche. 

11 Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos: 

11.1. dedicação integral às atividades desenvolvidas durante o período de concessão da bolsa sanduiche 

do Programa de Pós-Graduação, caracterizada pela inexistência de vínculo empregatício ou 

atividades regulares de prestação de serviço na ocasião da concessão da bolsa, com exceção do 

disposto no item 2 deste artigo; 

11.2. quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais; 

11.3. não acumular a percepção da bolsa com a de outro programa CAPES, ou de outra agência de 

fomento pública nacional; 

11.4. durante o período de concessão da bolsa sanduiche, o bolsista deverá residir na região 

metropolitana em que estiver situada a Instituição onde irá desenvolver suas atividades; 

11.5. ter realizado a defesa de seu projeto de tese, devendo comprovar em sua candidatura à bolsa já te-

la realizado ou que a mesma encontra-se devidamente marcada e se realizará em data anterior ao 

início do estágio no exterior. 

12 Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado Delegado do PPGD. 

 

Florianópolis, 25 de junho de 2014. 

 

 

[original firmado por] 

Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel 

Coordenador do PPGD 

 


