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EDITAL Nº 03/PPGECO/2016 

 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO), do Centro de 
Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Santa Catarina, faz saber que, no período de 
19 a 30 de agosto 2016, estarão abertas as inscrições para o Edital Interno de Seleção de 
Candidatos ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE). Este Edital Interno do 
PPGECO está vinculado às regras da CAPES acerca do PDSE, que podem ser consultadas 
nos seguintes endereços eletrônicos: 

 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-
exterior-pdse  
 
REGULAMENTO DO PROGRAMA: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/12072016-edital-n-19-PDSE.pdf 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/25072016-alteracao-edital-19-2016-
PDSE.pdf 
 
1. DAS VAGAS 
O número de vagas está limitado a 03 Doutorandos selecionados para realizar estágios no 
exterior, com um mínimo de 4 meses (improrrogáveis) de atividades, com provável inicio a 
partir de Abril de 2017,  dados os prazos e trâmites necessários para implementação das 
bolsas. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES  
Para inscrição no processo de seleção, o candidato deverá apresentar à Secretaria Integrada 
(SIPG), no período acima mencionado, os seguintes documentos impressos: 
 
I. Três cópias do plano de pesquisa no exterior, com indicação da existência de infraestrutura 
na instituição de destino, que viabilize a execução do trabalho proposto. Este plano deve seguir 
os mesmos requisitos do item 5.4.3., alínea IX do Edital n

o
 19 da CAPES:  

 
Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do plano de 
atividades, incluindo a infraestrutura 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 
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Neste plano, devem também ser apresentados os resultados já obtidos e relacionados com o 
projeto de tese, assim como um cronograma de atividades no exterior que visem aprimorar os 
resultados e contribuam para a conclusão da tese de doutorado. Uma cópia digital (PDF ou 
Word) deverá ser também enviada ao e-mail do PPGECO (ppgecologia@contato.ufsc.br) até a 
data limite das inscrições. 
 
II. Carta do orientador brasileiro, devidamente assinada, justificando a necessidade do estágio 
e demonstrando interação ou relacionamento técnico-científico com o coorientador no exterior 
para o desenvolvimento das atividades propostas. O orientador também deverá informar se o 
aluno possui a proficiência necessária na língua estrangeira para se comunicar e desenvolver 
os trabalhos previstos; 
 
IV. Uma cópia do currículo resumido do coorientador estrangeiro, o qual deve possuir a 
titulação mínima de doutor e ter experiência comprovada na área na qual pretende auxiliar o 
desenvolvimento da tese de doutorado do candidato à bolsa PDSE;  
 
Endereço da Secretaria PPGECO:  
Secretaria Integrada dos Programas de Pós-Graduação  
Centro de Ciências Biológicas, Bloco A, sala 05 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Campus Trindade, Florianópolis SC 88040-900, Brasil 
 
3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
A divulgação da homologação das inscrições será realizada até 02/09/2016 na página 
eletrônica do Programa. 
 
3.1.Recursos 
O prazo para a solicitação de recursos, entregues por escrito na Secretaria Integrada, será de 
até dois dias úteis após a divulgação da homologação das inscrições. 
 
4. DA SELEÇÃO 
A seleção será realizada conforme descrito abaixo: 
 

Cronograma da seleção/ 
Datas 
 

Etapas Local 

19/08/2016 a 30/08/2016       Período de inscrições                             Secretaria Integrada 

A partir de 02/09/2016                       Homologação das inscrições                  Site do Programa 
(www.poseco.ufsc.br) 

A partir de 03/09/2016 Seleção dos candidatos                           A definir 

15/09/2016 Divulgação do resultado Site do Programa 
(www.poseco.ufsc.br) 

 
 
4.1 Análise dos documentos e critérios de seleção 
Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) O CV Lattes será pontuado avaliando a produção científica do aluno, priorizando 
aquela  relacionada aos resultados decorrentes do projeto de tese (peso 40% da nota); 
b) Qualificação do aluno, mediante comprovação do desempenho acadêmico (constantes 
no histórico escolar) e potencial científico para o desenvolvimento dos estudos propostos no 
plano de estudos, considerando a pertinência do plano de atividades no exterior com o projeto 
de tese e sua exequibilidade dentro do cronograma previsto (peso 60% da nota).  
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4.2 Recursos  
O prazo para a solicitação de recursos, entregue por escrito na Secretaria Integrada, será de 
até dois dias úteis após a divulgação do resultado. 
 
5. DOS TRÂMITES SUBSEQUENTES  
Realizada a seleção dos candidatos, a Coordenação do PPGBCD dará sequência aos demais 
trâmites, descritos no Edital n

o
 19 da CAPES acima citado.  

 
6. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO). 

 
 
 
 
Florianópolis, 18 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

 

 


