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Seleção Interna para o PDSE 

 

Prezados docentes e discentes, 

Já há algum tempo, divulgamos o Edital 47/2017, que trata do Programa de Doutorado Sanduíche no 

Exterior, 2017-2018. A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História receberá as inscrições 

de seus candidatos, devidamente instruídas, até o dia 06/02/2018 para realizar a seleção interna, com o 

objetivo de enviar a lista dos aprovados para a PRPG até o dia 09/02/2018. Portanto, peço-lhes atenção 

ao Edital e à data de entrega da documentação na Secretaria do PPGH. Para colaborar com o 

esclarecimento de possíveis dúvidas, gostaria de ressaltar alguns requisitos do mencionado Edital:  

1. Os orientadores são os responsáveis por apresentar as candidaturas ao PPGH para a seleção 

interna. Diante disso, é fundamental que os interessados procurem seus respectivos 

orientadores e discutam sobre a relevância e a viabilidade das candidaturas.  

2. Cada PPG recebe uma cota, com 12 mensalidades, sendo que o tempo mínimo para 

permanência no exterior é de 06 meses. Considerando esta informação, o PPGH poderá 

selecionar até 2 bolsistas. Observem que a Pró-Reitoria tem a prerrogativa de remanejar 

cotas, no caso de as mensalidades totais da instituição não serem utilizadas, ou seja, no 

caso de haver mais cotas do que candidaturas. Por isso, caso tenhamos mais de duas 

inscrições, faremos um “ranking”, com base nos critérios indicados pelo Edital da CAPES 

(finalidade do Programa, requisitos, documentação), solicitando à PRPG que considere 

todas as candidaturas indicadas, na ordem de avaliação, possibilitando, então, que o PPGH 

seja contemplado com o remanejamento.  

3. A Comissão de Seleção Interna do PPGH só poderá ser composta após o recebimento das 

candidaturas.  

4. Poderão concorrer apenas os alunos que tenham realizado o exame de qualificação ou 

cursado um ano no Programa.  

5. No item 5.3.3 do Edital, há a relação da documentação a ser apresentada, que é a mesma a 

ser encaminhada para a Seleção Interna do PPGH.  

6. No item 5.3.3.9, há a especificação do plano de estudos, ou melhor, do que se espera 

encontrar desenvolvido no referido. Sugiro muita atenção para este item, pois a avaliação 
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da IES não garante a bolsa, uma vez que o exame e a definição final ficam a cargo da 

CAPES.  

7. Sobre a proficiência em língua estrangeira, ver item 8.5.6 do Edital.  

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos na Secretaria do PPGH. Reforço a importância de 

ler Edital e observar o calendário do PDSE. Estas informações estão disponíveis em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-

exterior-pdse.  

Atenciosamente,  

 

 

Fabiana de Souza Fredrigo 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História/UFG 
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