
EDITAL Nº 1 DE 2 DE JANEIRO DE 2018

A PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DOS CURSOS DE
MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, do
Instituto  de  Matemática,  da  Fundação  Universidade  Federal  de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o disposto no item 5.2 do Edital nº 47/2017 da CAPES, torna público o presente
Edital de Chamada de Candidatos ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
2017/2018.

1. DA FINALIDADE

1.1 Estabelecer processo seletivo, etapa interna do Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática,  para candidatos interessados em participar do Programa
de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) - CAPES, o qual objetiva oferecer
bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no exterior de forma a contribuir na
formação  de  recursos  humanos  de  alto  nível  para  inserção  nos  meios
acadêmicos, de ensino e de pesquisa no país. 

1.2 Na  modalidade  de  doutorado  sanduíche  no  exterior,  alunos  regularmente
matriculados  no  curso  de  doutorado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Educação  Matemática  realizam  parte  do  curso  em  instituição  no  exterior,
retornando e devendo permanecer no Brasil para a integralização de créditos e
defesa de tese. 

1.3 As  bolsas  são  destinadas  aos  alunos  regularmente  matriculados  no  curso  de
doutorado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Matemática  e  que
comprovem  qualificação  para  usufruir,  no  exterior,  da  oportunidade  de
aprofundamento  teórico,  coleta  ou  tratamento  de  dados,  ou  desenvolvimento
parcial da parte experimental da tese a ser defendida no Brasil.

2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser protocoladas na Secretaria do PPGEdumat no período de
29 a 31 de janeiro de 2018.

3. DA DURAÇÃO E QUANTIDADE DE BOLSAS

3.1 A duração da bolsa do PDSE é de, no mínimo, 06 (seis) meses e de, no máximo,
12 (doze) meses. Sendo possível para o PPGEdumat atender 01 ou 02 bolsistas no
ano.
3.2 Verificada divergência de datas para início e fim dos estudos nos documentos
apresentados - cronograma de atividades, manifestações das instituições envolvidas
ou quaisquer outros documentos, a Capes poderá indeferir a candidatura a qualquer
tempo, fundada na inconsistência documental.
3.3  Pedidos  de  prorrogação  do  período  no  exterior  serão  admitidos  somente  na
hipótese em que não resultem ônus adicional  para a Capes e serão submetidos  à
avaliação da Capes.
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4. DAS CONDIÇÕES GERAIS
4.1 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. 

4.2 O  período  máximo  de  financiamento  do  doutorado  por  agência  pública  de
fomento é de 48 meses de acordo com a Portaria Capes nº 23, de 30 de janeiro
de 2017. A apuração do limite total leva em consideração as bolsas recebidas no
Brasil no programa de doutorado matriculado atualmente, e em programas de
doutorado que porventura tenha  feito  anteriormente,  e  a  bolsa de estágio  no
exterior.

5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 
5.1.1 Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil; 
5.1.2 Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição; 
5.1.3 Estar regularmente matriculado(a) no curso de doutorado do PPGEdumat; 
5.1.4 Apresentar candidatura individual; 
5.1.5 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; 
5.1.6 Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou
em outro curso de doutorado realizado anteriormente; 
5.1.7  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; 
5.1.8 Ter  integralizado  um número  de  créditos  referentes  ao  programa de  doutorado no
Brasil que seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, após a
realização do estágio no exterior; 
5.1.9 Ter  obtido  aprovação no exame de qualificação ou ter  cursado o primeiro  ano do
doutorado.
5.1.10 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/;
5.1.11 Possuir comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, de acordo
com as seguintes exigências:

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 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; 03/01/2018
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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.

6. DA INSCRIÇÃO

6.1  A  inscrição  pressupõe  o  conhecimento  e  a  aceitação  pelo(a)  candidato(a)  do
Regulamento de bolsas Internacionais no Exterior da Capes (Portaria Capes nº 186, de 29 de
setembro de 2017 ou atos normativos subsequentes que disciplinem a matéria), as condições
do  Edital nº 47/2017 da CAPES, e as condições deste Edital, das quais não poderá alegar
desconhecimento. 
6.2  Para submeter  proposta de Doutorado Sanduíche no Exterior,  o(a) candidato(a)  deve
apresentar (na forma digitalizada pelo email edumat.inma@ufms.br e impressa na secretaria
do curso) até as 17h00min do dia 31 de janeiro de 2018, a documentação abaixo relacionada:
6.2.1  Formulário  específico  de  inscrição  para  o  Programa  de  Doutorado  Sanduíche  no
exterior - PDSE preenchido integralmente, conforme anexo; 
6.2.2 Curriculum Lattes atualizado; 
6.2.3  Carta  do(a)  orientador(a)  brasileiro(a),  devidamente  datada  e  assinada  e  em papel
timbrado da instituição,  com a previsão de defesa da tese,  justificando a necessidade do
estágio e demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o
desenvolvimento das atividades propostas; 
6.2.4  Carta  do(a) coorientador(a)  no exterior,  devidamente datada e assinada e em papel
timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa com a identificação do título projeto
e  informando  o  mês/ano  de  início  e  término  do  estágio  no  exterior,  de  forma  a  se
compatibilizar  com o prazo definido  pelo PPGEdumat.  A carta  também deverá conter  a
declaração de que o aluno possui a proficiência necessária na língua estrangeira do país de
destino para se comunicar e desenvolver o plano de pesquisa; 
6.2.5  Currículo  resumido  do(a)  coorientador(a)  no  exterior,  o  qual  deve  ter  produção
científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; 
6.2.6 Histórico escolar do doutorado em andamento ou exame de qualificação;
6.2.7 Cópia do RG se brasileiro(a) ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a);
6.2.8 Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, conforme exigências
mencionadas no item 5.1.11. deste edital.
6.2.9 Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do
plano de atividades, incluindo a infra-estrutura experimental ou laboratorial específica. Deve
seguir as normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:

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.

7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
7.1 A Comissão de Seleção Interna do PPGEdumat irá verificar a documentação pertinente à
candidatura e homologar as inscrições ao PDSE, mediante publicação no site do Programa,
até o dia 01 de fevereiro de 2018. 
7.2 No caso de indeferimento, o candidato poderá interpor recurso em até 24 horas após essa
publicação.  O recurso  deverá  ser  entregue  em duas  vias  na  Secretaria  do  Curso  e  será
julgado pela Comissão de Seleção. 
7.3 A Homologação das inscrições, com o posicionamento final da comissão, será feito até o
dia 02 de fevereiro de 2018. 

8. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1  A  seleção  será  realizada  por  uma  comissão  designada  especificamente  para  esta
finalidade, constituída pela Coordenadora do Programa, por um representante discente dos
doutorandos e um avaliador externo ao PPGEdumat.
8.2  A Comissão  de  seleção  irá  avaliar  as  propostas  apresentadas  conforme os  seguintes
critérios:

I - atendimento aos requisitos de candidato na data prevista da seleção; 
II  -  adequação  da  documentação  apresentada  pelo  candidato  às  exigências  deste
Edital; 
III  -  a  sua plena  qualificação,  mediante  aprovação no exame de  qualificação,  ou
equivalente, com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para
o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior; 
IV -  pertinência  do  plano  de  pesquisa  no  exterior  com o  projeto  de  tese  e  sua
exequibilidade dentro do cronograma previsto; 
V-  adequação  da  instituição  de  destino  e  a  pertinência  técnico-científica  do
coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas. 

8.2 A divulgação do resultado será publicada, no site do Programa até o dia 05 de fevereiro
de 2018. 
8.3 O candidato poderá interpor recurso em até 24 horas após a divulgação do resultado. O
recurso deve ser entregue em duas vias na Secretaria do Curso e será julgado pela Comissão
de Seleção. 
8.4 O resultado final após recursos será divulgado até o dia 08 de fevereiro de 2018. Os
candidatos  aprovados  serão  comunicados  para  darem  sequência  ao  processo  de
implementação da bolsa junto a Capes. Em caso de desistência dos primeiros colocados, os
demais candidatos serão chamados conforme a classificação. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1  O bolsista  deverá  cumprir  todos os  compromissos  estipulados  no  termo de
compromisso assinado junto a CAPES.
9.2 Casos omissos ou excepcionais serão analisados pelo colegiado do PPGEdumat. 

SUELY SCHERER
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO: DOUTORADO-SANDUÍCHE - UFMS
Nome:

Título do Projeto:

Órgão de fomento da bolsa (se bolsista no PPGEduMat):

Orientador de Doutorado no PPGEduMat:

Data de nascimento:   ___/___/____ Local:
País: CPF:
RG nº: Data emissão: ___/___/___       UF:
Coorientador no Exterior:

Instituição no exterior (nome/sigla/cidade/país):

Vínculo empregatício:    (    ) sim          (    ) não
Instituição:

Endereço Profissional:

Telefone: Celular: Endereço eletrônico:
Endereço Residencial:

Cidade:                                          Estado: País: CEP:

Possui afastamento do trabalho:    (    ) sim          (    ) não 

Local: _________________________                                                                    

Data: ___/___/___

Assinatura do candidato: 
_____________________________________________________________
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