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EDITAL - PGCEM Nº 03/2016 
 

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 
ANEXO I, 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 número 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 uma Comissão especialmente designada pelo Colegiado de 
Programa, tendo por base Anexo I deste edital. 

2.2 – A(s) bolsa(s) será(ão) concedida(s) a aluno(s) regular(es) do Programa 
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 vínculo empregatício. 

2.5 – Serão classificados no máximo 5 (cinco) candidatos. 
 
 

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 Preenchida – Anexo II 
b) Plano de pesquisa no exterior, aprovado pelo orientador brasileiro e 

coorientador no exterior, constando o cronograma de atividades; 
c) Currículo Lattes Atualizado; 
d) Histórico escolar do doutorado; 
e) Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade do estágio, 

demonstrando interação ou relacionamento técnico científico com o 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA -  UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 
MATERIAIS - PGCEM 

 

 

 

coorientador no exterior e declarando que o aluno possui a 
proficiência necessária na língua estrangeira, caso não possua 
certificado de proficiência; 

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

g) Currículo resumido do coorientador estrangeiro. 
h) Comprovação dos artigos publicados (primeira página dos artigos). 

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 10 de agosto à 02 de setembro de 2016. 

 
 
 

Joinville, 08 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

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

Ciência e Engenharia de Materiais – PGCEM 
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ANEXO I 
 

EDITAL PGCEM Nº 001/2016 

PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE BOLSISTA PDSE/CAPES 

 
 
Regulamentação para classificação de concessão de bolsa de estudo para 
Doutorado Sanduíche - PDSE 
 
 Os candidatos serão avaliados por uma comissão especialmente designada 
pelo CPGCEM, constituída de acordo com EDITAL Nº 19 do Programa de Doutorado 
Sanduíche no Exterior/CAPES. 
 A classificação será feita baseada na produção (artigos científicos) com peso 
de 60% e no histórico escolar (doutorado) com peso de 40%. 
 A produção científica será avaliada de acordo com a pontuação obtida na 
tabela abaixo: 
 

Item Pontuação Pont.  
Artigo completo publicado em Anais de Congresso Nacional  0,02  
Artigo completo publicado em Anais de Congresso Internacional 0,05  
Artigo completo publicado em Periódico sem qualis 0,05  
Artigo completo publicado em Periódico com qualis igual ou inferior a 
B4 (Engenharias II) 

0,1  

Artigo completo sem Qualis (Engenharias II) com Fator de Impacto -
ISI-JCR 

0,5  

Artigos completo com Qualis B3 (Engenharias II) 0,2  
Artigos completo com Qualis B2 (Engenharias II) 0,5  
Artigos completo com Qualis B1 (Engenharias II) 0,7  
Artigos completo com Qualis A2 (Engenharias II) 0,85  
Artigos completo com Qualis A1 (Engenharias II) 1,0  
Patente Depositada 0,5  

Σ  
A=                               Σpontos/(maior nota dos candidatos)=   

• Somente serão considerados artigos publicados a partir 2012 e artigos já 
aceitos para publicação, desde que possuam ‘carta de aceite’. 

• A pontuação de cada trabalho será dividida pelo número de autores. 
• A publicação deve ser comprovada através da cópia da 1ª página do artigo. 
 

 A pontuação do desempenho acadêmico será obtida com base no histórico 
escolar do doutorado, onde os conceitos obtidos terão seguinte pontuação (A= 4, 

B=3 e C=2) e o cálculo será feito de acordo com a equação: 
 

∑ 	 	 é

	 	 é
/ _ _ 	 

 
 A pontuação final obtida será calculada de acordo com os pesos: 

• Peso da nota normalizada de produção científica (60 %) 
• Peso da nota normalizada de desempenho acadêmico (40 %) 

 
	 ∗ 0,6 ∗ 0,4  

  



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA -  UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 
MATERIAIS - PGCEM 

 

 

 

ANEXO II 
 
 

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO PDSE 
CURSO DE DOUTORADO PGCEM 

EDITAL PGCEM NO 03/2016 
 

Eu, ________________________________, aluno (a) do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência e Engenharia de Materiais – PGCEM, desta Universidade, venho solicitar a 

participação do Processo de Seleção de Bolsa de Estudo do Curso de Doutorado / 

PDSE 

Joinville (SC), _____ de _______________ de _____ 

 

__________________________ 

(assinatura do(a) candidato(a)) 

1 - Dados Pessoais:  
CPF:  RG:  Nascimento:      /       / 

 
2 - Endereço Residencial: 
Rua:                                                                                                                      N.°  

Bairro:  Cidade:  UF:  

CEP:  FONE/FAX:  

E-mail: 
 

3 - Dados de identificação 
Matrícula: Data de ingresso: 
Orientador: Coorientador: 
Título provisório da tese: 
 
Instituição de realização do estágio: 
Cidade: País: 
Nome do orientador no exterior:  
e-mail  
Período previsto do estágio:         mês/ano  à mês/ano 
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Para que seu pedido entre em julgamento, será necessário que os documentos, abaixo 
relacionados, sejam recebidos pela Secretaria Administrativa dentro do prazo estabelecido. 

 
ESPAÇO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 

Documentos   Conferencia 
1. Este formulário preenchido  
2. Plano de pesquisa no exterior, aprovado pelo orientador brasileiro e 

coorientador no exterior, constando o cronograma de atividades. 
 

3. Currículo Lattes atualizado  
4. Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade do estágio, 

demonstrando interação ou relacionamento técnico científico com o 
coorientador no exterior e declarando que o aluno possui a proficiência 
necessária na língua estrangeira. 

 

5. Carta do coorientador no exterior aprovando o plano de pesquisa, 
informando o período do estágio e declarando que o aluno possui a 
proficiência necessária na língua estrangeira. 

 

6. Currículo resumido do coorientador estrangeiro  
 
OBSERVAÇÃO: Os documentos deverão ser entregues em forma física e encaminhados em 

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

ESPAÇO DESTINADO AO USO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
Pedido Aceito em: Pedido Recusado em: 
Obs.: Obs.: 

 
 

Comissão do Processo Seletivo: 
 
 

Comissão do processo seletivo: 
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ANEXO III 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS DE ACORDO COM 
O EDITAL CAPES-Nº 19 DO PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 
 
Plano de estudos, em português deve conter, 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. Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e 

aprendizagem; 
viii. Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas 

e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados; 
ix. Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no 

médio e longo prazos, quando o caso; 
x. Informação se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e 

internacionais, quando relevante. 


