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EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 001/2021 – PDSE CAPES-PRINT / PÓSCOM
Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior 

Foi publicado Pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação o Edital  n.º 001/2021 PRINT/UFBA, de seleção

interna para bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior, para saída entre outubro de 2021 e março

de 2022, no âmbito do EDITAL CAPES PRINT, visando à distribuição entre os Programas de Pós-

Graduação participantes do Programa Institucional de Internacionalização - PRINT/UFBA. 

As  bolsas  de  doutorado  sanduíche,  financiadas  pela  CAPES,  serão  concedidas  a  doutorandos

vinculados  aos  programas  de  pós-graduação  da  UFBA  participantes  do  CAPES/PRINT.  A

concessão da bolsa estará condicionada ao cumprimento das regras e cronogramas estabelecidos

pela CAPES. Todas as propostas selecionadas pelos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação,

deverão estar associadas aos temas e países de destino do PRINT/UFBA, conforme previsto no

Projeto Institucional aprovado pela CAPES, disponível na página www.capesprint.ufba.br.

https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/temas_capes_print.pdf

1. DA SELEÇÃO

O Processo Seletivo Interno será realizado por uma Comissão de Seleção composta por 03 (três)

professores, com título de doutor ou equivalente, sendo um de outra instituição e um/a estudante de

doutorado do Programa. A comissão realizará a avaliação das propostas considerando os critérios de

julgamento  do  Edital  n.º  001/2021  PRINT/UFBA.

(https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/edital_001_2021_doutorado_snduiche.pdf )

O programa poderá indicar para a PROPG até 06 (seis) doutorandos selecionados, em ordem de

prioridade.  Deverá  constar  em  ata  todas  as  informações  pertinentes  ao  processo  seletivo,

observando as normas previstas neste Edital e no Edital 41/2017 da CAPES. 

A ata deverá ser aprovada em reunião plenária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação.

A seleção final e o ranqueamento dos doutorandos selecionados pelos Programas de Pós-Graduação
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serão analisadas pelo Comitê Gestor do PRINT/UFBA. Havendo um número maior de candidatos

selecionados pelos Programas de Pós-Graduação do que o de vagas disponíveis para um

 determinado tema/país do PRINT/CAPES, caberá ao Comitê Gestor do PRINT/UFBA proceder ao

julgamento de mérito com vistas à elaboração da lista final de candidaturas a serem homologadas. 

Havendo  qualquer  inconsistência  na  candidatura,  esta  será  cancelada  e  o  próximo  candidato

aprovado no processo seletivo interno ocupará a vaga, resguardadas as condições de homologação

determinadas  pelo  Edital   n.º  001/2021  PRINT/UFBA e  demais  condições  que  vierem  a  ser

determinadas pela CAPES. 

2. DA INSCRIÇÃO

O(a) candidato(a) deverá enviar para o e-mail pos-com@ufba.br , até o dia 03 de maio de 2021, os

documentos abaixo, em PDF, com o assunto “Inscrição PDSE 2021”:

• Ficha de inscrição disponível na página https://capesprint.ufba.br/anexos (ANEXO III) – 

Atenção: No campo “Dados do Projeto” na ficha, onde consta “Tema do projeto” deve ser 

informado o Tema Capes Print (Temas 1, 4 ou 6) , conforme relação disponível no link:   

(https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/anexo_i_temas_capes_print_0.pdf )

• Declaração de aprovação dos candidatos  em exame de qualificação ou de aprovação do

projeto de tese assinada pelo/a Coordenador/a do Colegiado de Pós-Graduação;

• Declaração da instituição de destino, impressa em papel timbrado, datada e assinada pelo/a

coorientador/a  estrangeiro/a,  aprovando  o  plano  de  pesquisa,  identificando  o  título  do

projeto e o período de permanência do/a Doutorando/a, explicitando o mês e o ano de início

e término do estágio.

• Declaração do/a orientador/a brasileiro/a, em papel timbrado, evidenciando: a previsão de

defesa da tese do/a candidato/a, confirmando que o retorno do bolsista ao Brasil ocorrerá em

período  não  inferior  a  6  (seis)  meses  para  a  defesa  da  tese,  incluindo  justificativa  do

benefício  acadêmico-científico  esperado  com  o  estágio,  e  a  necessidade  do  estágio  no
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exterior para realização da pesquisa, bem como demonstrando, preferencialmente, resultados

formais derivados da interação técnico-científica com o/a coorientador/estrangeiro/a.

• Plano de pesquisa com, no máximo, 12 (doze) páginas, incluindo os seguintes itens: Resumo

do projeto em português e inglês, evidenciando os objetivos e as metas que poderão ser

alcançadas,  área  de  conhecimento  e  a  instituição  estrangeira;  Introdução  e  justificativa,

apresentando a atualidade e a relevância do projeto proposto; Objetivos, com definição e

delimitação  clara  do  objeto  de  estudo;  A  metodologia  que  será  empregada  para  o

desenvolvimento  do  projeto;  Descrição  da  infraestrutura  disponível,  na  instituição

estrangeira, para a realização do projeto; Cronograma das atividades; Resultados específicos

que  poderão  ser  obtidos  com  o  desenvolvimento  da  proposta;  Potencial  para  o

estabelecimento de redes de pesquisa e educação; Projetos que envolvam pesquisas com

seres humanos e/ou animais e que exijam apreciação dos Comitês de Ética, deverão anexar

aprovação  referente  aos  temas  envolvidos;  Referências  bibliográficas  que  evidenciem o

estado da arte do projeto apresentado. 

3. DA IMPLEMENTAÇÃO

Os(as)  candidatos(as)  que  forem  aprovados  deverão,  para  cadastro  no  sistema  e  posterior

implementação da bolsa pela CAPES, apresentar, através do e-mail doutorado.sanduiche@ufba.br

em formato PDF, os seguintes documentos:

• Comprovante  válido  de  proficiência  no  idioma  do  país  de  destino,  de  acordo  com  as

exigências  mínimas  constantes  no  ANEXO II,  do  edital  41/2017 – CAPES,  nos  prazos

estabelecidos no item 3.2.3.Sem esta comprovação o candidato mesmo aprovado, cederá o

seu lugar para o candidato em suplência;

• Declaração da instituição de destino, impressa em papel timbrado, datada e assinada pelo/a

coorientador/a  estrangeiro/a,  aprovando  o  plano  de  pesquisa,  identificando  o  título  do

projeto e o período de permanência do/a Doutorando/a, explicitando o mês e o ano de início

e término do estágio;
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• Após o cadastro no sistema, a implementação será realizada pela CAPES em contato direto

com o doutorando.

O termo de compromisso conforme o Anexo II do Edital nº 41/2017-CAPES, disponível na

página www.capesprint.ufba.br, assim como a procuração devidamente assinada e registrada em

cartório serão solicitadas pela CAPES em momento posterior ao cadastro no sistema. 

4. CRONOGRAMA

Envio dos documentos pelos(as) candidatos(as)
para a seleção interna.

Até 03 de maio de 2021

Publicação do Resultado da Seleção Interna. Até 25 de maio de 2021

Envio à PROPG das propostas aprovadas pelo
Programa.

Até 30 de maio de 2021

Resultado Final 03 de setembro 2021

Salvador, 06 de abril de 2021 

JOSÉ FRANCISCO SERAFIM
Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas
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