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EDITAL Nº 001/2021-PCM 
O Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 
para a Ciência e a Matemática, da Universidade Estadual de 
Maringá, no uso de suas atribuições legais e estatutárias... 

 

 Considerando a Portaria nº 289, de 28 de dezembro de 2018 -  regulamento para bolsas no 
exterior  - CAPES; 
 considerando o Edital nº 19/2020 do programa de doutorado sanduíche no exterior – CAPES. 

 considerando o Edital No 012/2020 – PPG. 

 

 

TORNA PÚBLICO:  
 

 Artigo 1º - Encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para a obtenção de 
bolsa de estudos para o PDSE, no Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência e a 
Matemática da Universidade Estadual de Maringá (PCM), de 25/01 a 08/02/2021.  
 
Local das inscrições: email: sec-pcm@uem.br 
Horário: até às 23h59min 
Resultado:  Até 11/02/2021 
 

 Artigo 2º - Os candidatos devem, obrigatoriamente, preencher os requisitos a seguir:  
I. Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil; 
II. Não possuir título de doutor em qualquer área do conhecimento no momento da inscrição; 
III. Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação em nível de doutorado, com nota igual ou 

superior a quatro na Avaliação Quadrienal da Capes de 2017; 
IV. Não ultrapassar o período total para o doutoramento, 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, seis meses no Brasil para a integralização de créditos e a defesa da tese; 

V. Ter integralizado o 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 das 
atividades no exterior; 

VI. Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo menos, o primeiro ano do 
doutorado, tendo como referência a data de encerramento da inscrição neste Edital; 

VII. Ter a proficiência mínima em língua estrangeira exigida no Anexo III do Edital 019/2020-CAPES; 
VIII. Ter identificador ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) válido no ato da inscrição; 
IX. Não acumular benefícios financeiros para a mesma finalidade de órgãos ou entidades da 

Administração Pública federal, estadual ou municipal, de agência estrangeira, ou ainda salário no país 
de destino, devendo o candidato declarar a recepção de outras bolsas. Na ocasião de aprovação da bolsa, 
requerer a suspensão ou cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo de 
benefícios durante o período de estudos no exterior; 

X. Não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no exterior neste ou em outro curso de 
doutorado realizado anteriormente; 

XI. Não estar em situação de inadimplência com a CAPES ou quaisquer órgãos da Administração Pública; 
XII. Instituir procurador para tratar de qualquer assunto relativo às obrigações do bolsista, com poderes 

expressos para receber citações, intimações e notificações, praticar atos e tomar decisões em nome do 
bolsista, sempre que a CAPES não tenha sucesso na comunicação direta com o bolsista. 

 

.../ 
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/... Continuação do Edital nº 002/2021-PCM. 

 
 Artigo 3º - No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos (os 
documentos deverão ser gerados em formato PDF até limite de cinco megabytes (MB)): 
I. Passaporte se estrangeiro, devendo apresentar a autorização de residência no Brasil ou sua 

solicitação no ato da inscrição e o visto temporário para fins de pesquisa ensino ou extensão 
acadêmica em caso de aprovação; 

II. Carta de aceite definitivo da instituição no exterior, devidamente datada e assinada pelo 
coorientador no exterior, em papel timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa com a 
identificação do título do projeto e informando o mês e o ano de início e término da bolsa no 
exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela Instituição de Ensino Superior do 
candidato; 

III. Comprovante válido de proficiência em língua estrangeira, de acordo com o exigido no Anexo III 
deste Edital; 

IV. Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada e em papel timbrado da instituição 
de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a necessidade da bolsa e demonstrando 
interação com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas; 

V. Histórico do doutorado em andamento carimbado e assinado pela Instituição de Ensino Superior ou 
Comprovante de Qualificação emitido pela Instituição de Ensino Superior; 

VI. Curriculum vitae atualizado, extraído da Plataforma Lattes; 
VII. Procuração conforme estabelecido no item 8.3, subitem XII, do Edital 19/2020-CAPES; 
VIII. Proposta de pesquisa detalhada inserida no formulário de inscrição online, em língua portuguesa 

(pt-BR) contendo, obrigatoriamente: 
a) título; 
b) palavras chave; 
c) problema de pesquisa delimitado de forma clara e objetiva, determinado por razões de 
ordem prática ou de ordem intelectual e suscetível. 

 
 Artigo 4º - As normas do edital seguem regulamento vigente no Programa Institucional de 
Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, Portaria 289/2018 – Regulamento Geral de Bolsas para o 
Exterior, no endereço (falta o endereço) 
 
Dê-se ciência. 
Publique-se. 

Maringá, 29 de Janeiro de 2021. 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior 
Coordenador  

 


