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EDITAL Nº 01/2016/PDMA – UNIVERSIDADE FUMEC 

 

A Coordenadora do Programa de Doutorado e Mestrado em Administração da Universidade 

FUMEC, Profa. Dra. Cristiana Fernandes De Muylder, conforme regras da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), dá conhecimento aos interessados ao 

processo disponível para Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), para o ano de 

2017, sendo possível ter até 3 (três) bolsitas, indicados para esta modalidade de estudo para 

utilizar a vaga disponível de, no máximo 12 (doze) meses, considerando que, a duração mínima 

da bolsa é de 4 meses, conforme Edital Nº 19 do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(disponível no site: https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/12072016-edital-

n-19-PDSE.pdf). 

As bolsas serão destinadas aos alunos brasileiros regularmente matriculados no Curso de 

Doutorado em Administração da Universidade FUMEC, com potencial científico para o 

desenvolvimento dos estudos propostos no exterior. Para concorrer a estas bolsas, devem ser 

observadas as seguintes condições: 

1 – OBJETIVO: 

1.1 O PDSE é um programa institucional da CAPES, com o objetivo de qualificar recursos 

humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche às 

Instituições de Ensino Superior brasileiras (IES) que possuam curso de doutorado recomendado 

e reconhecido com nota igual ou superior a 3 (três). 

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.   

2.2 A instituição receptora deverá isentar o doutorando da cobrança de taxas acadêmicas e de 

pesquisa. A Capes não se responsabiliza por despesas relacionadas ao pagamento de taxas 

acadêmicas e de pesquisa na modalidade de doutorado-sanduíche.  
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2.3 Os benefícios são outorgados exclusivamente ao bolsista e independem de sua condição 

familiar e salarial, não sendo permitido o acúmulo de benefícios para a mesma finalidade, 

devendo o beneficiado requerer a suspensão ou o cancelamento de outras bolsas recebidas do 

Tesouro Nacional, de modo que não haja acúmulo de bolsas. As bolsas no Brasil deverão ser 

suspensas durante a vigência da bolsa de estudos no exterior ainda que sem ônus para a Capes.   

3 – SOBRE O CANDIDATO:  

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

I- estar regularmente matriculado em curso de doutorado no Brasil com notas de 3 a 7 na 
avaliação quadrienal da Capes;  
II- apresentar candidatura individual; 
III- 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;   
IV- não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou em outro 
curso de doutorado realizado anteriormente;  
V- não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com o prazo regulamentar do curso 
para defesa da tese;  
VI- 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;  
VII- ter obtido aprovação no exame de qualificação. 
 

4 – INSCRIÇÕES:  

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 01 de setembro de 2016 a 09 de setembro de 

2016, de 09:00h às 21:00h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Administração, 

localizada na Avenida Afonso Pena, n° 3880, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte – Minas Gerais. 

5 – DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

O candidato deverá entregar no ato da inscrição de sua candidatura no processo de seleção: 

I- Requerimento;  

II- Currículo Lattes atualizado;   

III- Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel timbrado da 

instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação 
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técnico-científica com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades 

propostas;  

IV- 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 pela IES brasileira;  

V- Teste de proficiência ou declaração do coorientador no exterior afirmando que o nível de 

proficiência em língua estrangeira que o aluno possui é adequado para desenvolver as 

atividades previstas;  

VI- Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter produção científica 

e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado;  

VII- Cópia digitalizada de documento de identificação;  

VIII- Termo de Seleção de Candidatura ao PDSE, conforme modelo disponível na página do 

Programa, devidamente preenchido e assinado;  

IX- 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: 

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. referências bibliográficas;   

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

aprendizagem;  

viii. o potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e 

parcerias, além de ampla divulgação dos resultados;  

ix. a 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.  

X- Declaração da Coordenação do programa, devidamente assinada, informando o prazo 

regulamentar do aluno para defesa da tese e que os créditos já obtidos no doutorado são 

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

no exterior. 
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6 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

6.1 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação deverá constituir uma Comissão 

especialmente para a seleção dos candidatos, que deverá conter no mínimo três membros: o 

Coordenador do Programa, um representante discente dos pós-graduandos (doutorando) e um 

avaliador externo ao programa de pós-graduação.  

6.2 As propostas selecionadas deverão constar em termo de seleção próprio, assinado por todos 

os membros da Comissão. Quando o avaliador externo ao programa não estiver presente na IES 

ele poderá enviar à Coordenação do curso o parecer substanciado ou ser substituído pelo seu 

suplente que deverá ser também externo ao programa.   

6.3 O Termo de Seleção de Candidatura do PDSE está disponível no endereço 

“http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exteriorpdse”. 

6.4 O orientador do aluno não poderá participar da Comissão de Seleção. Caso ele seja também 

o Coordenador do curso quem deverá assinar o termo de seleção é o seu substituto formal 

indicado.  

6.5 O avaliador externo ao programa deverá obrigatoriamente ser doutor, e deverá manifestar-se 

com assinatura do Termo de Seleção de candidatura ou por intermédio de parecer encaminhado 

previamente à Comissão de Seleção em papel timbrado da instituição de origem, datada e 

assinada. Não há necessidade do parecer se o avaliador externo ou seu suplente assinar o Termo 

de Seleção.   

6.6 No processo de seleção, a Comissão deverá levar em consideração os seguintes aspectos:  

I- atendimento aos requisitos do 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.   
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7- DOS RECURSOS: 

7.1 São recursos referentes ao presente certame: 

a) Do resultado da seleção, que será divulgado até o dia 16 (dezesseis) de setembro de 

2016, caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

b) O recurso deverá ser endereçado à Coordenação do PDMA que, imediatamente, o 

encaminhará à Comissão de Seleção que decidirá em única e última instância, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

c) Após a análise dos recursos, até o dia 23 (vinte e três) de setembro de 2016 (dois mil e 

dezesseis), será divulgado o resultado final. 

8. INCRIÇÃO NA CAPES 

8.1 Após a seleção interna da proposta na IES, apenas os candidatos aprovados deverão acessar 

o link de inscrições por meio do endereço http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-

exterior/doutorado-sanduiche-no-exteriorpdse, e preencher o Formulário de Inscrição com 

os dados pessoais e outras informações referentes ao doutorado.  

8.2 A inscrição pressupõe o conhecimento e a aceitação pelo candidato do Regulamento de 

bolsas para o exterior da Capes e as condições deste Edital das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

8.3 Para submeter proposta de Doutorado Sanduíche no Exterior, o (a) candidato (a) deve 

apresentar para a Capes, por meio eletrônico, a documentação abaixo relacionada:  

 
I. Formulário específico de inscrição para doutorado sanduíche no exterior preenchido 

integralmente;  
II. Currículo Lattes atualizado;   
III. Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel timbrado 

da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando 
interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o desenvolvimento 
das atividades propostas;  

IV. 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 
pela IES brasileira;  
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V. Teste de proficiência ou declaração do coorientador no exterior afirmando que o 
nível de proficiência em língua estrangeira que o aluno possui é adequado para 
desenvolver as atividades previstas;   

VI. Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter produção 
científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado;  

VII. Cópia digitalizada de documento de identificação;  
VIII. Termo de Seleção de Candidatura ao PDSE, conforme modelo disponível na página 

do Programa, devidamente preenchido e assinado;  
IX. Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do 

plano de atividades, incluindo a infra-estrutura experimental ou laboratorial 
específica. (conforme estrutura solicitada na seleção). 

8.4 A documentação deverá ser anexada no endereço eletrônico informado neste Edital, no 

campo específico competente à Inscrição. Não serão aceitas inscrições submetidas por 

qualquer outro meio que não seja o informado no respectivo Edital.  

8.5 A Capes não se responsabilizará por inscrições não recebidas dentro do prazo em 

decorrência de eventuais problemas técnicos, de congestionamentos das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

8.6 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Capes 

excluí-lo da seleção se a documentação requerida for apresentada com dados parciais, 

incorretos ou inconsistentes em qualquer fase do processo seletivo, ou ainda fora dos prazos 

determinados, bem como se constatado posteriormente serem aquelas informações 

inverídicas.  

8.7 A carta do orientador brasileiro deve informar 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.  

8.8 Todas as comunicações no âmbito deste Edital serão realizadas por intermédio do endereço 

de e-mail ou endereço de correspondência informado pelo candidato no formulário de 

inscrição, que deve estar sempre atualizado.   

 

9- DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 A Pró-Reitoria deverá verificar a documentação pertinente à candidatura e validar as 

inscrições ao PDSE, mediante homologação do processo seletivo na página eletrônica da 

Capes, atendendo às cotas disponíveis na IES e obedecendo ao calendário disponível neste 

Edital e na página do Programa PDSE.  
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9.2 Apenas os candidatos aprovados na seleçaõ interna da IES e inscritos na Capes deverão ser 

homologados.   

9.3 O bolsista assinará Termo de Compromisso, na forma prevista no Apêndice III do PDSE. 

A manutenção da bolsa está vinculada à fiel observância das obrigações assumidas. 

10-  DO RESULTADO FINAL   

10.1 O resultado final da seleção será divulgado no Diário Oficial da União, na página da Capes 

na internet e por meio de correspondência eletrônica enviada ao candidato solicitando a 

confirmação de interesse e os documentos que serão necessários para a concessão da bolsa.  

10.2 A desistência por parte de candidato (a) aprovado (a) no processo seletivo deve ser 

informada por meio do processo eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias após a divulgação do 

resultado final.   

10.3 Os candidatos poderão acompanhar o andamento de sua inscrição após a confirmação de 

recebimento pela CAPES por meio da Internet, no link “Situação do processo”, informando o 

CPF, no endereço www.capes.gov.br/. 

10.4 Os bolsistas e ex-bolsistas deverão manter seus dados cadastrais sempre atualizados, uma vez 

que a comunicação é feita por endereço eletrônico e por correio tradicional, informando à CAPES, 

de imediato, mudanças de endereço residencial, profissional ou eletrônico, tanto durante a 

vigência da bolsa quanto após o retorno ao Brasil pelo mesmo período da bolsa concedida.  

10.5 A CAPES reserva-se o direito de suspender ou cancelar a bolsa a qualquer momento, em 

função da desistência do estágio sem a devida concordância da Fundação ou decorrente de 

qualquer situação considerada desabonadora, podendo inclusive ser exigida a devolução parcial 

ou total do investimento público realizado. 

a)  A interrupção sem motivação e sem prévia autorização da CAPES do estágio 

acarretará a obrigação de restituir os valores despendidos com a bolsa, salvo se motivada 

por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à sua vontade ou doença grave 

devidamente comprovada. 

b)  A decisão quanto a essas situações fica condicionada à avaliação pela Diretoria 

Colegiada da CAPES, em despacho fundamentado.  
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10.5 O bolsista deverá retornar ao Brasil no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do 

estágio, dar continuidade aos estudos de Doutorado até a sua conclusão e permanecer no país após 

a defesa de tese por período, mínimo, igual ao da bolsa. 

10.6 A inobservância destas obrigações implicará no dever de ressarcir todas as despesas 

havidas, atualizadas na data do ressarcimento, exceto se a juízo da Diretoria Colegiada da 

CAPES. 

10.7 Para o encerramento do processo são obrigatórios a prestação de contas e o atendimento a 

eventuais cobranças, sejam financeiras ou documentais, que se façam necessárias, conforme 

Regulamento do PDSE.  

11 DEMAIS PROVIDÊNCIAS DOS CANDIDATOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 

BOLSA 

11.1 É de inteira responsabilidade do candidato as providências do visto de entrada na 

representação consular do país em que pretende realizar seu estágio. Recomenda-se 

antecipar providências que possam ser adotadas antes da concessão da bolsa, pelo fato de 

que alguns países demandam tempo nos trâmites para a emissão do visto.  

11.2 O visto, no passaporte brasileiro, deve ser na categoria válida para o estágio, que 

garanta a entrada e permanência no país de destino pelo período de realização das atividades 

propostas. 

11.3  Não é possível alterar a condição do visto após ingresso no país de destino. No 

caso dos Estados Unidos, exige-se que o visto seja J1. 

11.4  A documentação requerida para a implementação da bolsa deve ser enviada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis à data de embarque para início do estágio no 

exterior, considerando o tempo necessário para as tramitações bancárias. A não observância 

do prazo estipulado poderá acarretar prejuízos para o candidato e atraso nas providências 

tomadas para pagamento dos benefícios. 

11.5  O candidato deverá abrir uma conta bancária assim que chegar ao país de destino 

para que a CAPES possa fazer o depósito das mensalidades, conforme Regulamento do 

PDSE.  
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13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 As normas contidas no Regulamento do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche 

no exterior (PDSE) são consideradas parte integrante do presente Edital, independente de 

transcrição e devem ser estritamente observadas pelo candidato.  

13.2 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Avaliação, em comum acordo com a 

Coordenação do PDMA, observadas as Orientações para Candidatura.  

 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2016. 

 
PROF. DRA. CRISTIANA FERNANDES DE MUYLDER 

Coordenadora do Programa de Doutorado e Mestrado em Administração 

Universidade FUMEC 


