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EDITAL - PGCEM Nº 02/2015 
 

ABRE INSCRIÇÃO E FIXA DATA 
PARA SELEÇÃO DE BOLSA 

DE ESTUDO – PDSE, PARA O 
CURSO DE DOUTORADO DO PGCEM 

 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais – PGCEM, do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas 
atribuições, com vistas à chamada para a seleção de bolsistas para o 
Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior - PDSE e de acordo com o 
disposto na Norma Interna nº 01/2013 - CCPGCEM de 19.06.2013, RESOLVE 
baixar o presente Edital. 
 
 

1. DO NÚMERO DE VAGAS E VALOR DAS BOLSAS 
 
1.1 - Poderão ser concedidas bolsas de Estudo com base no numero de 

bolsas oferecidas pela CAPES, dentro do programa institucional PDSE. 
 

2. DA SELEÇÃO E CONCESSÃO 
 
2.1 - A concessão das bolsas do PGCEM será efetuada através de seleção, a 

cargo de Comissão especialmente designada pelo Colegiado de 
Programa, tendo por base a Norma Interna CPGCEM 01/2013 e critérios 
definidos pelo consultor externo. 

2.2 - As bolsas serão concedidas a alunos regulares do curso de pós-
graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PGCEM do Curso de 
Doutorado. 

2.3 - O bolsista não poderá acumular a percepção da bolsa com qualquer 
modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa. 

2.4 - Exigir-se-á do candidato à bolsa, declaração assinada expressando que 
no período de uso da bolsa, este não exercerá atividade remunerada 
com vinculo empregatício. 

 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO E DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
3.1 - Para solicitação de bolsa de estudo os candidatos deverão apresentar à 

Coordenação do Programa a seguinte documentação: 
a) Ficha de Inscrição 
b) Plano de pesquisa no exterior, aprovado pelo orientador brasileiro e 

coorientador no exterior, constando o cronograma de atividades; 
c) Currículo Lattes Atualizado; 
d) Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade do estagio, 

demonstrando interação ou relacionamento técnico científico com o 
coorientador no exterior e declarando que o aluno possui a 
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proficiência necessária na língua estrangeira, caso não possua 
certificado de proficiência exigido pelo Ciência sem Fronteiras; 

e) Carta de aceite do professor/pesquisador no exterior aprovando o 
plano de pesquisa, informando o período do estagio e declarando que 
o aluno possui a proficiência necessária na língua estrangeira; 

f) Currículo resumido do coorientador estrangeiro. 
3.2 - Os documentos deverão ser entregues em forma física e encaminhados 

em forma digital (com extensão - PDF) para o e-mail: 
ppgcem.cct@udesc.br. 

3.3 - As inscrições serão realizadas na Secretaria Administrativa do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PGCEM no 
período de 17 à 25 de março de 2015. 

 
 
 

Joinville, 16 de março de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Júlio César Giubilei Milan 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em  

Ciência e Engenharia de Materiais – PGCEM 
 


