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EDITAL INTERNO 01/2018 – PDSE/PPGCF. Associação ampla entre a Universidade
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG).

Abertura de inscrição para classificação de alunos de doutorado do PPGCF – Associação Ampla
entre a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) para fins de concessão de cota de bolsa de doutorado do Programa Institucional de Doutorado
Sanduíche no Exterior (CAPES-PDSE), com saída prevista para o ano de 2018, no período de agosto a
novembro.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Associação Ampla
entre a UNICENTRO e UEPG – torna público que estarão abertas as inscrições para alunos de doutorado
deste Programa (candidatos), ao CAPES-PDSE 2018. 

Deverão ser observados os requisitos e os pressupostos apresentados a seguir, bem como todos
aqueles  previstos  nas  orientações  e  regulamento  para  candidatura  ao  CAPES-PDSE  2018
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse).

1. COTAS DISPONÍVEIS
1.1.  Este  edital  tem caráter  classificatório,  com previsão de duas cotas  de bolsas (sendo uma para a
UNICENTRO e uma para a UEPG) que serão disponibilizadas pelo Programa PDSE – Doutorado tipo
“sanduíche” no exterior - para concessão, com duração de SEIS (6) meses cada cota. Conforme EDITAL
Nº 47 /2017 - PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017/2018.
1.2 Não havendo a utilização da cota de bolsa por uma IES, esta cota será disponibilizada à outra IES,
para o próximo aluno classificado.
1.2.1. Havendo somente um aluno classificado, este poderá readequar seu cronograma para utilizar até 12
(doze) meses de bolsa.
1.2.2 O prazo para readequação será estipulado pela comissão de bolsa PDSE.

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. As candidaturas apresentadas devem demonstrar interação e relacionamento técnico científico entre o
orientador no Brasil e o coorientador no exterior, como parte integrante das atividades de cooperação na
supervisão do doutorando.

3. INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições para a classificação de alunos de doutorado para concessão de bolsa estarão abertas até
às 16 horas do dia 05 de fevereiro de 2018, nos seguintes locais e horários:
UNICENTRO:  Secretaria  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  Farmacêuticas,  Campus
CEDETEG.  Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli – CEP 85040-080 Guarapuava – PR.
UEPG:  Secretaria  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  Farmacêuticas,  Campus Uvaranas.
Avenida Carlos Cavalcanti, 4748 – bloco M, sala 93B – Uvaranas – CEP: 84030-900 – Ponta Grossa –
PR.
3.2. Requisitos para a inscrição:
3.2.1. Estar regularmente matriculado no PPGCF – Associação Ampla entre a Universidade Estadual do
Centro-Oeste (UNICENTRO) e Universidade de Ponta Grossa (UEPG), modalidade doutorado;
3.2.2. Ter nacionalidade brasileira;
3.2.3. Não ter usufruído anteriormente, no curso de doutorado, de outra bolsa da CAPES de estágio de
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doutorando ou doutorado pleno no exterior;
3.2.4. Não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com o prazo regulamentar do curso para
defesa da tese, 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 a defesa da tese;
3.2.5. Ter completado um número de créditos referentes ao programa de doutorado que seja compatível
com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, após a realização do estágio no exterior;
3.2.6. Ter cursado no mínimo o primeiro ano do doutorado.
3.2.7. Não acumular a bolsa de doutorado sanduíche no exterior com outras bolsas no Brasil provenientes
de recursos da CAPES ou de outros órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual ou
municipal;
3.2.8. 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/.

3.3. Procedimentos para a inscrição:
3.3.1. Declaração do orientador brasileiro de que o aluno (candidato) possui proficiência necessária na
língua estrangeira.
3.3.1.1  Posteriormente  o  candidato  deverá  apresentar  comprovante  original  válido  de  Proficiência
linguística  mínima  conforme  os  itens  4.1.1.10  e  8.5.6  do  Edital  Nº  47  /2017  -  PROGRAMA DE
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017/2018 e ANEXO 1 deste edital.
3.3.2. O candidato deverá preencher a avaliação de currículo vitae simplificado de aluno e coorientador
no exterior do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) (ANEXO 2).
3.3.3. Após o preenchimento das tabelas, o candidato deverá imprimir e assinar as mesmas;
3.3.4. O Candidato deverá anexar a documentação comprobatória, de cada item da planilha, RELATIVO
AO SEU PRÓPRIO CURRÍCULO, EM ORDEM, conforme a lista de documentos pontuados (NÃO
ANEXE OUTROS DOCUMENTOS);
3.3.5. Juntamente com as “tabelass de avaliação de currículo” (do aluno e coorientador) e a documentação
comprobatória do aluno, o candidato deverá apresentar também a seguinte documentação impressa no ato
da inscrição:
3.3.5.1. 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), aprovado pelo orientador brasileiro e coorientador no
exterior:
a) Título;
b) Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;
c) Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;
d) Metodologia a ser empregada;
e) Cronograma das atividades;
f) Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem, quando o
caso;
g) Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias, além de
ampla divulgação dos resultados, quando o caso;
h) Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil no médio e longo prazos;
i)  Relevância para o desenvolvimento econômico e  de bem estar  social  do Brasil  no médio e  longo
prazos, quando o caso;
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j) Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, quando relevante.
k) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.
l) Referências bibliográficas;

3.3.5.2. Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade do estágio, demonstrando interação ou
relacionamento técnico científico com o coorientador no exterior;
3.3.5.3.  Termo  de  Aprovação  e  Responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  doutorando  durante  a
realização das atividades propostas para o estágio no exterior (modelo disponível na página eletrônica da
Capes/PDSE), disponibilizada e assinada pelo orientador;
3.3.5.4. Carta de aceite do coorientador no exterior, aprovando o plano de pesquisa, informando o período
do estágio;
3.3.5.5. Currículo resumido do coorientador estrangeiro (não é necessária documentação comprobatória);
3.3.5.6. Currículo Lattes atualizado (no ano de 2018);
3.3.6. O candidato deverá entregar a planilha e os documentos acima relacionados em envelope fechado
identificado com o nome completo e o Edital, nas Secretarias dos PPGCF de Guarapuava e ou Ponta
Grossa até às 16 horas do dia 05 de fevereiro de 2018.

4. CLASSIFICAÇÃO
4.1. A conferência da documentação, definição da pontuação e classificação dos solicitantes será realizada
pela Comissão Especial de Bolsas PSDE do PPGCF Associação Ampla entre a Universidade Estadual do
Centro-Oeste e Universidade de Ponta Grossa, mediante análise da documentação anexada, no dia 07 de
FEVEREIRO  de  2018,  Na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciências  Farmacêuticas,
Campus Uvaranas. Avenida Carlos Cavalcanti, 4748 – bloco M, sala 93B – Uvaranas – CEP: 84030-900 –
Ponta Grossa – PR.
4.1.1. Será conferida a documentação de todos os candidatos. A ausência de documento comprobatório
implicará na não consideração da pontuação correspondente ao respectivo item de avaliação.
4.2 A nota das planilhas de avaliação do currículo do aluno e do coorientador no exterior é o resultado da
divisão  entre  a  pontuação  do  candidato/coorientador  e  a  maior  pontuação  obtida  entre  os
candidatos/coorientadores, multiplicado por dez, conforme a fórmula:

Nota dos currículos = (pontuação do candidato ou coorientador /maior pontuação obtida
entre os candidatos/coorientadores)  x  10 

4.3 A avaliação do projeto terá peso 2,0 (dois), o currículo do aluno candidato terá peso 3,0 (três) e o do
coorientador no exterior terá peso 5,0 (cinco) na classificação final, conforme a fórmula:

2*PJ + 3*PA + 5*PCE

onde:

PJ: Nota do Projeto
PA: pontuação obtida pelo aluno
PCE: pontuação obtida pelo coorientador no exterior.
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4.4. Em caso de empate serão utilizados os seguintes quesitos para desempate, sequencialmente, até que
um candidato apresente vantagem:
a) Número de artigos como primeiro autor ou correspondente classificados como Qualis A1; 
b) Número de artigos como primeiro autor ou correspondente classificados como Qualis A2; 
c) Número de artigos como primeiro autor ou correspondente classificados como Qualis B1; 
d) Número de artigos como primeiro autor ou correspondente classificados como Qualis B2; 
e) Maior pontuação obtida pelo coorientador estrangeiro;
f) Maior pontuação obtida pelo candidato.

4.5.  Os  Candidatos  com  maior  pontuação  nos  quesitos  avaliados  serão  indicados,  conforme
disponibilidade, para receber a cota de bolsa.

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
5.1. O resultado final dos candidatos classificados será divulgado até o dia 7 de FEVEREIRO de 2018, no
site https://www3.unicentro.br/ppgcf/editais/.

6. DOS RECURSOS
6.1 O recurso deverá ser aberto no Protocolo Geral da UEPG ou UNICENTRO, até dia 8 de FEVEREIRO
de 2018, para fins de reavaliação do processo seletivo.

7. DA INDICAÇÃO
7.1 Após o processo de seleção cabe Comissão Especial de Bolsas PSDE do PPGCF Associação Ampla
entre a Universidade Estadual do Centro-Oeste e Universidade de Ponta Grossa indicação dos bolsistas
selecionados;
7.2.  Os  candidatos  selecionados  deverão  acessar  o  link  de  inscrições  por  meio  do  endereço
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse,  e
preencher o Formulário de Inscrição com os dados pessoais e outras informações referentes ao doutorado.
Esta etapa será realizada a partir do dia 19 de FEVEREIRO até o dia 23 de MARÇO de 2018, no site da
CAPES;
7.2.1. Para submeter proposta de Doutorado Sanduíche no Exterior, o(a) candidato(a) deve apresentar
para a Capes, por meio eletrônico, a documentação constante nos itens 5.3.3.1 – 5.3.3.9 do EDITAL Nº 47
/2017 - PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017/2018.
7.3. Entre os dias 02 de abril a 23 de abril de 2018, deve ocorrer o encaminhamento da documentação dos
aprovados  à  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa,  pelo  Coordenador  do  PPGCF,  para  que  na
sequência se realize a homologação pela IES responsável, dos dados do candidato no sistema da CAPES;
7.4.  Até  o  dia  30  de  JUNHO de  2018,  o  candidato  deve  encaminhar  qualquer  complementação  de
documentação não feita até essa data e que seja necessária para o completo preenchimento dos requisitos
de elegibilidade;
7.5. A indicação do candidato não garante a implementação da bolsa, outras exigências e prazos devem
ser  observados  de  acordo com o EDITAL CAPES Nº 47 /2017 -  PROGRAMA DE DOUTORADO
SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017/2018.
7.6 A Comissão de Bolsas de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Associação Ampla entre a
Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  e  Universidade  de  Ponta  Grossa  avaliará  os  casos  omissos
relativos a este edital interno, segundo as normas do PDSE da CAPES.
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Guarapuava, 12 de janeiro de 2018.

DÊ CIÊNCIA.
PUBLIQUE-SE.

Prof. Dr. Paulo Renato de Oliveira 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas UNICENTRO/UEPG

Prof. Dr. Flávio Luís Beltrame
Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas  UNICENTRO/UEPG

Coordenador-Local de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas na UEPG
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ANEXO 1

Proficiência linguística mínima, conforme EDITAL CAPES Nº 47 /2017 - PROGRAMA DE
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017/2018 e edital de Retificação CAPES

correspondente.

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 TP ou TCF Capes, 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.
j) Para candidatos com destino a país de língua alemã, poderá ser aceito o teste de proficiência em inglês,
de acordo com o item 8.5.6, desde aceito pela IES de destino conforme carta de aceite.
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ANEXO 2

AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

1.1.  O  Curriculum vitae será analisado, única e exclusivamente, de acordo com os itens descritos na
Tabela  1  e  Tabela  2.  Solicita-se  ao  candidato  que:  (a)  preencha  as  informações  gerais;  (b)  em
concordância aos itens avaliados na Tabela 1 e Tabela 2 e de posse dos documentos comprobatórios, faça
as  respectivas  pontuações;  (c)  indique  os  números  dos  documentos  comprobatórios  com algarismos
arábicos crescentes (exemplo: 1, 2, 3 e assim por diante), preenchendo na Tabela 1 e Tabela 2; (d) anexe
as cópias dos documentos comprobatórios rigorosamente na ordem numérica estabelecida na Tabela 1 e
Tabela 2. Será considerada a pontuação conforme a Tabela 1 e Tabela 2. 

1.2. Novamente: somente os itens descritos devem ser comprovados no currículo enviado à apreciação.
Não há a necessidade de incluir o currículo Lattes. A inserção de outros documentos comprobatórios no
currículo, que não sejam os descritos nas tabelas, poderá invalidar a avaliação do currículo.

1.3.Serão consideradas SOMENTE as atividades realizadas a partir do ano de 2014.

Tabela 1. CURRICULUM VITAE SIMPLIFICADO DO ALUNO CANDIDATO
Nome do candidato: 

Item avaliado Pontuação Pontuação
indicada pelo

candidato

Numeração dos
documentos

comprobatórios

Pontuação
atribuída pela
Comissão de

Seleção 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
FI ≥ 4.0 16 pontos por

publicação

3.0 ≤ FI < 4.0 12 pontos por
publicação

2.0 ≤ FI < 3.0 8 pontos por
publicação

1.0 ≤ FI < 2.0 5 pontos por
publicação

0.5 ≤ FI < 1.0 2 pontos por
publicação

0.0 ≤ FI < 0.5 1 ponto por
publicação

Guarapuava/Ponta Grossa, _______ de _______ de 2018.

___________________
Assinatura do Candidato
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Tabela 2. CURRICULUM VITAE SIMPLIFICADO DO COORIENTADOR ESTRANGEIRO
Nome do coorientador: 
Instituição:

Item avaliado Pontuação Pontuação
indicada pelo

candidato

Numeração dos
documentos

comprobatórios

Pontuação
atribuída pela
Comissão de

Seleção 

PRODUÇÃO
CIENTÍFICA

FI ≥ 4.0 16 pontos por
publicação

3.0 ≤ FI < 4.0 12 pontos por
publicação

2.0 ≤ FI < 3.0 8 pontos por
publicação

1.0 ≤ FI < 2.0 5 pontos por
publicação

0.5 ≤ FI < 1.0 2 pontos por
publicação

0.0 ≤ FI < 0.5 1 ponto por
publicação

Premiações  16 pontos por
premiação/distinção

Guarapuava/Ponta Grossa, _______ de _______ de 2018.

___________________
Assinatura do Candidato
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