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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

EDITAL No. 03/2019 

 
 

SEGUNDA SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE DOUTORADO 

SANDUÍCHE NO EXTERIOR DA CAPES (PDSE) PARA O ANO DE 2019 
 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais – PPGRI, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital e estabelece as normas do 

processo seletivo para o preenchimento das vagas para o Doutorado Sanduíche do 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, em conformidade com as 

exigências do Regulamento deste programa, da Resolução nº 80/2017 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB, do Edital DPG 002/2019 – SEGUNDA CHAMADA 

CAPES PrInt de 2019, da Portaria 289 de 2018 da CAPES. 

 

1.2. Informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica: 

http://www.dpg.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:programa- 

de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse-capes-2017&catid=2&. 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1. Número de bolsas para candidatos: a ser definido pelo Decanato de Pós-Graduação no 

âmbito do Edital PRInT de 2019. O início dos estudos no exterior deve ocorrer em 2019 

ou início de 2020, de acordo com as janelas da CAPES, constantes no Edital DPG/PRInt 

de 2019. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1. As inscrições para o processo seletivo poderão ser efetuadas: 

• Via e-mail: ppgirel@irel.unb.br no período de 22/07 a 25/07/2019, 

até às 17:30. A efetivação da inscrição será feita mediante 

confirmação de recebimento da documentação pela Secretaria do 

PPGRI,ou 

• Presencialmente nos dias úteis no período de 22/07 a 25/07/2019 no 

horário das 08:30 às 17h30, no seguinte endereço: Universidade de 

Brasília, Secretaria da Coordenação de Pós- Graduação em Relações 

Internacionais / Instituto de RelaçõesInternacionais,Campus Darcy 

Ribeiro, Caixa Postal 04306, Universidade de Brasília, CEP 70910-

900, Brasília-DF. 

 

 

3.2. Poderão inscrever-se doutorandos regularmente matriculados no Instituto de Relações 

Internacionais, cursando o segundo ou terceiro ano letivo, que já tenham realizado a 

qualificação e que preencham todos os requisitos da CAPES e do Programa. 

 

 

3.3. No ato da inscrição, os candidatos para o PDSE deverão entregar ou enviar (na extensão 

.PDF) os seguintes documentos: 

http://www.dpg.unb.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=585%3Aprograma-
mailto:ppgirel@irel.unb.br
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3.3.1. Ficha de inscrição Doutorado Sanduíche (modelo padrão disponível no Anexo B 

deste Edital). 

3.3.2. Currículo Lattes, em versão atualizada no mês anterior à candidatura (disponível 

para preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br). 

3.3.3. Carta de anuência do orientador brasileiro (i. datada e assinada; ii. em papel timbrado 

da instituição de origem; iii. com previsão de data de defesa de tese; iv. com justificativa 

da necessidade do estágio; v. com demonstração da pertinência técnico-científica da 

coorientação no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas); 

3.3.4. Carta do coorientador no exterior (i. datada e assinada; ii. em papel timbrado da 

instituição, iii. com aprovação do plano de pesquisa com a identificação do título projeto; 

iv. com informação do mês/ano de início e término do estágio no exterior de forma a se 

compatibilizar com o prazo definido pela IES brasileira); 

3.3.5. Currículo resumido do coorientador no exterior, com produção científica e/ou 

tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; 

3.3.6. Histórico Escolar do Curso de Doutorado. 

3.3.7. Plano de estudos, de acordo com o edital PDSE 2018 do PPGRI "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". 

3.3.8. Certificado de proficiência em língua estrangeira (conforme tabela de pontuação 

disponível no Anexo C deste Edital); 

  

3.4. Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que 

apresentarem a documentação exigida dentro do prazo previsto no presente edital. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1.A comissão de seleção de candidaturas será composta, no mínimo, pela 

Coordenadora do Programa ou vice-coordenadora, um representante discente dos 

pós-graduandos (doutorando) e um avaliador externo ao programa de pós- graduação. 

 

4.2.As etapas de seleção para o Doutorado Sanduíche serão realizadas nas datas e 

horários que constam do item 7 deste edital. 

 

4.2.1.1. O processo de seleção será composto pela análise e pontuação dos documentos 

comprobatórios apresentados pelo candidato. Os critérios de avaliação dos 

documentos estão explicitados no item 5 deste Edital. 

 

5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

5.1.1. Desenvolvimento acadêmico e potencial científico do candidato (4/10 pontos) 

5.1.2. Pertinência do plano de pesquisa no exterior e sua exequibilidade (3/10 pontos) 
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5.1.3. Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do currículo do 

coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas (3/10 pontos) 

 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

6.1.A nota final de cada candidato será a soma das notas obtidas na avaliação de acordo 

com o item 5 deste edital. 

 

6.2.A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das 

notas finais dos mesmos. 

 

6.3. Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, 

preencherem o número de vagas oferecidas. 

 

6.4. Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a 

ocupar as vagas remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a 

ordem de classificação e o número de vagas disponíveis. 

 

6.5.Em caso de empate, os critérios de desempate são: 

 

6.5.1. (1º) maior pontuação no item 5.1.1; (2º)maior pontuação no item 

5.1.2 deste edital. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 

7.1.As datas de realização das inscrições e sua homologação, o processo seletivo, bem 

como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 
 

 
 

DATA ETAPA QUEM ATUA HORÁRIO 

De 22/7 a 25/7 Período de inscrições Candidato 14h30 às 17h30 

26/7/2019 Divulgação da homologação das inscrições PPGRI 17h00 

29/7/2019 Realização da avaliação Comissão 14h30 às 17h30 

29/7/2019 Divulgação do resultado da avaliação PPGRI 17h30 

Até 30/7/2019 Prazo para recurso Candidato 14h30 às 17h30 

31/7/2019 Divulgação do resultado final PPGRI 17h30 

Até 31/7/2019 Envio da documentação para o DPG PPGRI 14h30 às 17h30 

 Inscrições na CAPES Candidato  

 Homologação no sistema CAPES DPG  

 

 

 

 

A divulgação dos resultados será feita por meio da Secretaria do Programa e no sítiowww.irel.unb.br. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1.Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes somente serão acolhidos por 

vício de forma) serão aceitos se forem interpostos no prazo acima e deverão 

obrigatoriamente ser apresentados em 2 (duas) vias de igual teor do formulário 

padrão denominado “Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo 

http://www.irel.unb.br/
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Seletivo para Ingresso em Cursos de Pós-Graduação”, disponível na página 

eletrônica http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/croforedi/recurso_pos.pdfe na 
Secretaria do Programa. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1.Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato 

que: 

 

9.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos. 

9.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e 

condições estipulados neste edital. 

9.1.3. Não confirmar a sua participação no Programa, na data 

especificada neste edital, no caso de ser selecionado. 

 

9.2.Casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção de acordo com o 

regulamento do Programa, a resolução CEPE 80/2017 e o edital 47/2017 da CAPES, 

conforme as suas competências. 

9.3.A critério da comissão de seleção poderá haver remanejamento de vagas. 

9.4.Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação ao qual 

se inscreve. 

 
 

Brasília, 22 de julho de 2019. 

 

 

Profa. Dra. Ana Flávia Granja e Barros 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 

Universidade de Brasília 

http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/croforedi/recurso_pos.pdf
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Anexo A: EDITAL DPG/PRINT de 2019 

 
 

Anexo B: Ficha de Inscrição - PDSE 

 
 

 

Ficha de Inscrição – Doutorado Sanduíche 

Capes PrInt/ UnB – Segunda Chamada 

 

 

Programa de Pós-Graduação: 

 

Nome do Coordenador do Plano de Trabalho (Capes PrInt): 

 

Nome do Discente: 

 

CPF: 

 

ORCID: 

e-mail:  

 

Nome do Orientador no Brasil: 

 

Nome do Coorientador no exterior: 

 

Instituição no exterior: 

 

País: 

Período da bolsa (mês/ano de início e de fim): 
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Anexo C: Tabela de Pontuação – Certificado de Proficiência 
 

 

 
Inglês  Francês  Alemão                                      Espanhol  Italiano  

TOEFL 

IBT  

TOEFL 

ITP  

IELTS  Cambridge 

Exam  

DALF, 

DELF,  

TCF ou 

TCF  

CAPES  

Cert

. do  

Insti

tuto  

Goet

he  

TestD

aF  

OnSET - 

Deutsch  

Cert.  

DELE  

Cert. 

SIEL

E  

Teste do 

IIC  

71  527  6  CAE ou 

FCE  

B2  

B2  B1  TDN 

3  

B1  B2  C1  B2  

 

 

 

 


