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EDITAL PPGCC 9/2017 - SELEÇÃO DE INTERNA DO PROGRAMA DE 

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE OURO PRETO PARA O PROGRAMA DE DOUTORADO 

SANDUÍCHE NO EXTERIOR DA CAPES – 2017/2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da 

Universidade Federal de Ouro Preto – PPGCC/UFOP comunica a abertura de processo 

seletivo interno para bolsistas de doutorado sanduíche no exterior, relativo ao Edital 

CAPES No.47/2017 do PDSE (Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior). O 

processo de seleção será regido pelas normas descritas a seguir. 

 

1. DA FINALIDADE  

1.1 O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE – objetiva oferecer bolsas 

de estágio em pesquisa de doutorado no exterior de forma a complementar os 

esforços despendidos, pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de 

recursos humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmico, de ensino e de 

pesquisa no país.  

1.2 Na modalidade de doutorado sanduíche no exterior, alunos regularmente 

matriculados no doutorado do PPGCC 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 doutorado no 

PPGCC 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.  

1.4 O PDSE/CAPES tem como objetivos específicos:  

a. oferecer oportunidades para a atualização de conhecimentos e a incorporação 

de novos modos ou modelos de gestão da pesquisa pelos doutorandos;  

b. ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores 

que atuam no Brasil e no exterior;  

c. fortalecer os programas de cooperação e de intercâmbio entre instituições ou 

grupos de pesquisa brasileiros;  
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d. ampliar o acesso de doutorandos brasileiros a centros internacionais de 

excelência;  

e. auxiliar no processo de internacionalização do ensino superior e da ciência, 

tecnologia e inovação brasileiras;  

f. proporcionar maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica 

e cultural brasileira.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 29 de dezembro de 2017 a 26 de 

janeiro de 2018; 

2.2 A inscrição para a seleção será feita exclusivamente preenchendo o formulário anexo 

e enviando-o juntamente com toda a documentação para o email 

secretaria@ppgcc.ufop.br com o assunto “Inscrição PDSE 2017/2018”.  

2.3 O candidato deve enviar para o email, de forma completa e durante o período de 

vigência de inscrição, os seguintes documentos: 

a. Formulário de inscrição (Anexo I); 

b. Currículo Lattes atualizado 

i. Para efeito de avaliação, somente serão considerados os itens que 

forem comprovados. 

 

c. Carta do (a) orientador (a) no PPGCC, devidamente assinada e em papel 

timbrado da instituição, justificando a necessidade do estágio, demonstrando 

interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o 

desenvolvimento das atividades propostas e informando o prazo regulamentar do 

aluno para defesa da tese, bem como a compatibilidade dos créditos já obtidos no 

doutorado com a perspectiva de conclusão em tempo hábil, após a realização do 

estágio no exterior.  

d. Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado 

da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início e 

término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido 

pelo PPGCC;  



 3 

e. Carta do(a) orientador(a) no PPGCC, apresentando formalmente à Coordenação 

do Programa a candidatura do seu orientando;  

f. Termo de Aprovação e Responsabilidade do orientador pelo acompanhamento 

do doutorando durante a realização das atividades propostas para o estágio no 

exterior (modelo disponível na página eletrônica da Capes/PDSE);  

g. Comprovante do teste de proficiência em Inglês conforme tabela do item 

4.1.1.10 do Edital 47/2017 da CAPES;  

h. Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter 

produção científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de 

doutorado;  

i. Plano de estudo no exterior, em português, com, no máximo, 15 páginas 

tamanho A4 e tamanho da fonte 12, 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:  

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. Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e 

aprendizagem, quando o caso;  

vii. Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas 

técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o 

caso;  

viii. Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no 

Brasil no médio e longo prazos;  

ix. 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.  

xi. Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.  

xii. Referências bibliográficas;  
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j. No ato da inscrição, o candidato fica ciente que qualquer declaração falsa 

implicará no indeferimento de sua inscrição. 

 

2.4 Em caso de múltiplas inscrições por um mesmo candidato, somente a última será 

considerada;  

2.5 As inscrições serão analisadas pela Comissão de Seleção a partir da documentação 

apresentada pelos candidatos 

a. Em caso de indeferimento da inscrição, o candidato terá um prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas a partir da data de divulgação, para recorrer 

dessa decisão; 

b. Em nenhuma hipótese será aceita documentação adicional enviada após o prazo 

de inscrição, ou alteração do conteúdo da documentação original. 

2.6 O resultado da homologação das inscrições será divulgado no dia 27 de janeiro de 

2018 no site do PPGCC/UFOP, por meio do link: 

http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/, e no quadro de avisos do Departamento 

de Computação da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

3. DAS BOLSAS E DURAÇÃO  

3.1 A cota dependerá da concessão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) para o ano de 2018 e compreenderá doze meses, o que equivale 

a 12 mensalidades.  

 3.2 A duração da bolsa é de, no mínimo, 06 (seis) meses e de, no máximo, 12 (doze) 

meses. Sendo possível ao PPGCC atender de 01 até 02 bolsistas no ano, usufruindo cada 

um dos bolsistas, um período total ou parcial, em conformidade com a cota disponível. A 

quantidade de bolsistas será definida de acordo com a classificação dos candidatos. O 

candidato aprovado em primeiro lugar terá os meses de bolsa solicitados atendido. 

Sobrando meses de bolsa esses serão repassados ao candidato aprovado em segundo 

lugar, se houver. 

http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/
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3.3 O aluno bolsista estará sujeito às normas e recomendações da agência financiadora, 

observando-se que: 

a. o Programa não se responsabilizará por eventuais atrasos ou suspensões de 

bolsas; 

b. o bolsista deverá informar imediatamente à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação qualquer alteração de natureza incompatível com as normas de 

concessão da bolsa. 

3.4 É vedada a concessão de bolsa a alunos que: 

a. recebam bolsas de outras agências, nacionais ou internacionais, com as 

exceções previstas na legislação dos respectivos órgãos de fomento; 

b. estiverem em débito, de qualquer natureza, com a CAPES, FAPEMIG e 

PROPP/UFOP, ou com outras agências ou instituições de fomento à pesquisa; 

3.5 O valor da bolsa de doutorado sanduíche no exterior obedecerá integralmente à tabela 

da entidade financiadora. 

4. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

4.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:  

a. estar regularmente matriculado no doutorado no PPGCC;  

b. apresentar candidatura individual;  

c. não acumular a bolsa de doutorado sanduíche no exterior com outras bolsas no 

Brasil provenientes de recursos da Capes e/ou de outras agências de fomento que 

utilizem recursos do Tesouro Nacional;  

d. não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste 

ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente;  

e. não ultrapassar os 48 meses do doutorado de prazo para defesa da tese;  
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f. ter integralizado um número de créditos referentes ao PPGCC que seja 

compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, após a 

realização do estágio no exterior;  

g.  ter obtido aprovação no exame de qualificação e ter cursado, no mínimo, 12 

meses do programa, no momento da inscrição;   

4.2 O Orientador do PPGCC tem as seguintes atribuições e requisitos:  

a. apresentar formalmente à Coordenação do Programa a candidatura do seu 

orientando e a documentação exigida pelo PDSE;  

b. firmar 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);  

c. zelar para que o bolsista cumpra as obrigações acordadas com a Capes;  

d. demonstrar interação e relacionamento técnico-científico com o coorientador 

no exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes ao estágio do 

doutorando.  

4.3. O Coorientador no Exterior deve ter os seguintes requisitos: 

a. ser doutor e pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para 

o desenvolvimento da tese do (a) doutorando (a);  

b. pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública ou 

privada, de relevância para o estudo pretendido.  

5. DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção do PDSE consistirá de verificação da consistência documental, análise de 

mérito, priorização e decisão final da Capes. Todas as etapas do processo seletivo têm 

caráter eliminatório e as duas últimas têm também caráter classificatório.  

5.2 No processo de seleção, a Comissão levará em consideração os seguintes aspectos:  

a. atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;  
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b. adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste 

edital e do Edital 47/2017 da CAPES;  

c. a sua plena qualificação, mediante aprovação no exame de qualificação com 

comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para o 

desenvolvimento dos estudos propostos no exterior;  

d. pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua 

exequibilidade dentro do cronograma previsto;  

e. adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do 

coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas.  

5.3 O resultado preliminar (antes da análise de eventuais recursos) será divulgado no 

endereço http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/ até o dia 02 de fevereiro de 

2018; 

5.4 O resultado final (após análise de eventuais recursos) será divulgado no endereço 

http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/ até o dia 07 de fevereiro de 2018. 

 

6.  DOS RECURSOS 

6.1 O prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar será de 3 (três) dias 

corridos a contar da divulgação do resultado preliminar; 

6.2 Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção pelo interessado ou seu 

procurador, expondo objetivamente as razões do recurso, indicando o ponto de 

ilegalidade, o nome completo do candidato e seu documento de identificação; 

6.3 Os recursos deverão ser encaminhados via e-mail para o endereço 

secretaria@ppgcc.ufop.br com o título “Recurso edital PDSE 09/2017”, assinados, com 

firmas reconhecidas e digitalizados; 

6.4 Não serão analisados recursos em formatos diferentes do especificado.  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 O candidato que atentar contra o bom andamento do processo seletivo, em qualquer 

de suas fases, será desclassificado; 

http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/
http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/
mailto:secretaria@ppgcc.ufop.br
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7.2 Quaisquer informações complementares a este edital serão divulgadas no endereço 

http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/; 

7.3 Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação, ICEB – UFOP, Campus Universitário – Morro 

do Cruzeiro, CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG; 

7.4 A secretaria do PPGCC funciona no horário de 08:30:00h às 14:00h às segundas, 

terças, quintas e sextas. Contatos: Tel. (31) 3559-1692, e-mail: secretaria@ppgcc.ufop.br, 

página web: http://www.decom.ufop.br/pos/inicio/.  

7.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das condições 

estabelecidas no presente edital, das quais não poderá alegar desconhecimento; 

8.7 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo 

Colegiado do PPGCC/UFOP. 

 

 

 

 

Ouro Preto, 22 de Dezembro de 2017 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Anderson Almeida Ferreira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – UFOP. 

 

  

http://www.decom.ufop.br/pos/processoseletivo/
mailto:secretaria@ppgcc.ufop.br
http://www.decom.ufop.br/pos/inicio/
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Anexo I – Formulário de Inscrição 

 

Dados do Candidato 

No. de Matrícula no PPGCC: _______________  ORCID: __________________ 

Nome: __________________________________________________________ 

Ano/semestre de ingresso no doutorado: _______________________________ 

Endereço de acesso ao currículo lattes: ________________________________ 

Telefone / Celular: (      )               -                  /   (       )                 -                

E-mail: __________________________________________________________ 

Endereço 

Logradouro: ______________________________________________________ 

Cidade: ________________________ Estado: ________ CEP:_____________  

Dados Acadêmicos e do Projeto 

Média acadêmica: _________________________________________________ 

Data de aprovação na qualificação do doutorado:_________________________ 

Título do Trabalho: ________________________________________________ 

Nome do orientador: _______________________________________________ 

Nome do Coorientador no exterior:_____________________________________ 

Instituição do coorientador no exterior:__________________________________ 

Titulação do coorientador no exterior: __________________________________ 

Quantidade de meses de bolsa solicitados: _____________________________ 

Assinaturas 

Ouro Preto,              de                                          de   

 

   

Candidato ao PDSE  Orientador do candidato no PPGCC 
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