
 

 

 

 

CRITÉRIOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA DOUTORADO 

SANDUICHE DO EDITAL nº19/2016 CAPES - Programa de Doutorado-

sanduíche no Exterior (PDSE) 

 

1. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS À BOLSA. 

 

A classificação dos pedidos de bolsas sanduíche de pós-graduação de doutorado, Edital 

nº19/2016 da CAPES, será ordenada pela Comissão de acordo com as normas A SEGUIR.  

 

Art. 1º Os critérios serão os seguintes: 

i. O primeiro critério será a avaliação do projeto de doutorado apresentado 

pelo(a) aluno(a). A avaliação será efetuada pela Comissão que concederá um 

conceito na forma de A, B, C e etc.. Esta nota será eliminatória. O(a) 

aluno(a) deverá obter um conceito de A ou B para passar para a próxima fase 

de seleção. O conceito será transformado em um valor numérico conforme 

item “ii” a seguir.  

ii. O segundo critério será uma média aritmética dos conceitos obtidos pelo(a) 

aluno(a) nas disciplinas cursadas no Programa. Para a média aritmética dos 

conceitos, os mesmos serão convertidos segundo o seguinte critério: A=3 

(três pontos para cada conceito “A” obtido no nas disciplinas do programa); 

B=2 (dois pontos para cada conceito “B”). Valerá, para a computação das 

notas deste item apenas os conceitos obtidos nas disciplinas do Programa de 

Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPR. O cálculo da média 

aritmética será feito com base nas notas publicadas no sistema SIGA até a 

data da seleção da bolsa. O cálculo da média aritmética independerá da 

quantidade de disciplinas cursadas por cada candidato. 

 

Art. 2º. A seleção final se dará pela média aritmética dos dois conceitos obtidos 

nos itens i e ii acima.      

§ 1º. Em caso de empate, entre dois ou mais candidatos, valerá, como primeiro 

critério de desempate a publicação, em consonância com o orientador, de trabalhos 



 

 

acadêmicos, segundo a pontuação da CAPES. O segundo critério de desempate é a 

quantidade de disciplinas nas quais o candidato obteve conceito “A”. Persistindo o 

empate, será contemplado com a bolsa o candidato com a melhor classificação no 

processo seletivo ao programa. 

 

2. PRAZO PARA ENTREGA DO PROJETO  

 

Os alunos interessados deverão entregar na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas até dia 05/10/2016 os seguintes documentos: 

a. O Projeto de Doutorado Sanduíche impresso e sem identificação 

b. Carta de recomendação do orientador brasileiro 

c. Carta de Aceite do Co-orientador no exterior, atentando a proficiência em língua 

estrangeira 

d. Currículo do Co-orientador no exterior 

e. Cópia de Documento de Identificação 

Curitiba, 01 de outubro de 2016.  

Comissão de Bolsa  
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FABIANO DALTO 

Coordenador do Programa 
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IARA VIGO DE LIMA  

Membro da Comissão de bolsas 
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Julia Heliodoro Souza Gitirana  

Representante dos doutorandos 
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Giuliana Cardoso Teles  

Representante dos mestrandos 

 

 

 


