
EDITAL INTERNO No 001/2019/PPGCS 

 

FIXA PRAZOS E NORMAS PARA A INSCRIÇÃO E 
SELEÇÃO INTERNA PARA A BOLSA DO 
PROGRAMA DOUTORADO SANDUÍCHE NO 

EXTERIOR PDSE/CAPES. 
  

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo no uso de 

suas atribuições resolve publicar o presente edital: 

 

Art. 1o.A seleção interna de bolsistas para modalidade PDSE no PPG em 

Ciência do Solo seguirá as normas estipuladas no Edital no 41/2018 Programa 

de Doutorado Sanduíche no Exterior 2018/2019 disponível em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/28122018_Edital

_41_Doutorado_Sandu%C3%ADche.pdf 

Art. 2º. A comissão para a seleção de candidatos será composta pela 

Comissão de Seleção de Bolsistas do Programa.  

Art. 3º. As inscrições serão recebidas na Secretaria do Programa de Pós 

Graduação em Ciência do solo até às16 horas do dia 20 de fevereiro de 

2019. 

Art. 4º. Os documentos necessários à inscrição são os descritos no Edital no 

41/2018 Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior 

2018/2019, conforme o que segue: 

I.Histórico escolar atualizado e autenticado pela Secretaria do PPGCS; 

II.Currículo Lattes padrão CNPq com as comprovações das produções;  

III.Carta do orientador brasileiro devidamente assinada e em papel timbrado 

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 aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início 

e término do estágio no exterior;  

V.Teste de proficiência conforme exigido no Edital CAPES no 41/2018; 

VI.Currículo resumido do coorientador no exterior, o qual deve ter produção 

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

VII. Plano de estudos conforme detalhado no Edital CAPES 41/2018; 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/28122018_Edital_41_Doutorado_Sandu%C3%ADche.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/28122018_Edital_41_Doutorado_Sandu%C3%ADche.pdf


Art.5º. Os resultados serão divulgados até às 18 horas do dia 25/02/2019 

na página do curso http://www.cav.udesc.br/?id=682 

Art. 6°. Eventuais recursos serão recebidos até às 16 horas do dia 

27/02/2019, podendo ser encaminhados via e-mail ppgcs.cav@gmail.com 

ou entregues pessoalmente na secretaria do PPGCS; 

Art. 7º. O resultado final da seleção será publicado até às 18 horas do dia 

01/03/2019 na página do curso http://www.cav.udesc.br/?id=682 e 

enviado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC.  

 

Este edital entra em vigor nesta data.  

 

Lages, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Jackson Adriano Albuquerque 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 
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