
	

	
	

PROGRAMA	DE	DOUTORADO	ASSOCIADO	EM	ENGENHARIA	ELÉTRICA	
UEL/UTFPR-CP	

	

EDITAL	Nº	01/2018			

	

	 Estabelece	Normas	e	Procedimentos	de	Seleção	
de	 candidatos	 ao	 Programa	 de	 Doutorado	
Sanduíche	 no	 Exterior	 de	 acordo	 com	 o	
Edital	CAPES	Nº	47	/2017,	junto	ao	Programa	de	
Doutorado	 Associado	 em	 ENGENHARIA	
ELÉTRICA	da	UEL/UTFPR-CP	
	

		

No	período	de	08/01/2018	a	31/01/2018	estarão	abertas	as	inscrições	para	o	processo	de	
seleção	 de	 candidatos	 do	 PROGRAMA	DE	 DOUTORADO	 ASSOCIADO	 EM	 ENGENHARIA	
ELÉTICA	 da	 Universidade	 Estadual	 de	 Londrina	 /	 Universidade	 Tecnológica	 Federal	 do	
Paraná	 –	 Cornélio	 Procópio	 (UEL/UTFPR-CP)	 para	 participação	 no	PROGRAMA	 de	
Doutorado	Sanduíche	no	Exterior	(PDSE)	de	acordo	com	o	Edital	CAPES	Nº47/2017	–	PDSE.	
	
DA	FINALIDADE		
	
Selecionar	candidatos	a	serem	 indicados	à	CAPES	para	recebimento	de	bolsas	de	estágio	
em	pesquisa	de	doutorado	no	exterior	no	âmbito	do	Programa	de	Doutorado	Sanduíche	
no	Exterior	–	PDSE	(CAPES)		

	
DAS	CONDIÇÕES	GERAIS		
	
As	 candidaturas	 apresentadas	 devem	 demonstrar	 interação	 e	 relacionamento	 técnico-
científico	entre	o	orientador	no	Brasil	e	o	co-orientador	no	exterior,	como	parte	integrante	
das	atividades	de	cooperação	na	supervisão	do	doutorando.		
	
A	instituição	receptora	deverá	isentar	o	doutorando	da	cobrança	de	taxas	acadêmicas	e	de	
pesquisa.	A	Capes	não	se	responsabiliza	por	despesas	relacionadas	ao	pagamento	de	taxas	
acadêmicas	e	de	pesquisa	na	modalidade	de	doutorado	sanduíche.	
	
Os	benefícios	são	outorgados	exclusivamente	ao	bolsista	e	 independem	de	sua	condição	
familiar	e	salarial,	não	sendo	permitido	o	acúmulo	de	benefícios	para	a	mesma	finalidade	e	
o	mesmo	nível,	devendo	o	candidato	declarar	a	recepção	de	outras	bolsas	concedidas	por	
órgãos	ou	entidades	da	Administração	Pública	 federal,	 estadual	ou	municipal	e	 requerer	
sua	 suspensão	 ou	 cancelamento,	 de	 modo	 que	 não	 haja	 acúmulo	 de	 bolsas	 durante	 o	
período	de	estudos	no	exterior.		



	
O	período	máximo	de	financiamento	do	doutorado	por	agência	pública	de	fomento	é	de	
48	meses	de	acordo	com	a	Portaria	Capes	nº	23,	de	30	de	janeiro	de	2017.	A	apuração	do	
limite	total	leva	em	consideração	as	bolsas	recebidas	no	Brasil	no	programa	de	doutorado	
matriculado	 atualmente,	 e	 em	 programas	 de	 doutorado	 que	 porventura	 tenha	 feito	
anteriormente,	e	a	bolsa	de	estágio	no	exterior.	
	
	
DA	QUANTIDADE	DE	COTAS	E	DURAÇÃO	
	
O	Programa	de	Doutorado	Associado	em	Engenharia	Elétrica	da	UEL/UTFPR-CP	fará	 jus	a	
01	(uma)	cota	para	o	ano	de	2018	de	12	(doze)	meses,	o	que	equivale	a	12	mensalidades.	
A	quantidade	de	bolsistas	pode	variar,	de	um	a	dois,	conforme	o	interesse	da	Coordenação	
do	Programa,	o	mérito	e	a	duração	das	propostas	apresentadas.	No	entanto,	 ressalte-se	
que	a	vigência	da	bolsa	é	de,	no	mínimo,	06	meses	e	de,	no	máximo,	12	meses.	
	
Eventualmente,	cotas	adicionais	poderão	ser	disponibilizadas	pela	PROPPG.		
	
Verificada	 divergência	 de	 datas	 para	 início	 e	 fim	 dos	 estudos	 no	 projeto	 apresentado	 -	
cronograma	de	atividades,	manifestações	das	instituições	envolvidas	ou	quaisquer	outros	
documentos,	a	candidatura	poderá	ser	indeferida	a	qualquer	tempo.		

	
	

DOS	REQUISITOS	PARA	A	INSCRIÇÃO	
O	candidato	deverá,	obrigatoriamente,	preencher	os	seguintes	requisitos:		

1. Ser	brasileiro	ou	estrangeiro	com	visto	permanente	no	Brasil;		
2. Não	possuir	título	de	doutor,	quando	da	inscrição;		
3. Estar	regularmente	matriculado	no	Programa	de	Doutorado	Associado	em	

Engenharia	Elétrica	da	UEL/UTFPR-CP;	
4. Não	ter	sido	contemplado	com	bolsa	de	Doutorado	Sanduíche	no	Exterior	neste	ou	

em	outro	curso	de	doutorado	realizado	anteriormente;		
5. Não	ultrapassar	período	total	do	doutorado,	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,	6	(seis)	meses	no	Brasil	para	a	redação	
final	e	a	defesa	da	tese;		

6. Ter	integralizado	um	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	do	estágio	no	exterior;		

7. Ter	obtido	aprovação	no	exame	de	qualificação	ou	ter	cursado	o	primeiro	ano	do	
doutorado	com	aprovação	em	todas	as	disciplinas	cursadas.	

8. Possuir	comprovante	de	proficiência	linguística	mínima,	conforme	tabela	abaixo	
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4.1.1.10 Possuir a proficiência linguística mínima, conforme tabela abaixo e requisitos do item 
8.5.6: 

 

Inglês 

(nível mínimo) 

Francês 

(nível 
mínimo) 

Alemão (nível mínimo) Espanhol 
(nível 

mínimo) 

Italiano 
(nível 

mínimo) 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 

ITP 

IELTS Cambridge 
Exam 

DALF, 
DELF ou 

TCF 

Cert. do 
Instituto 
Goethe 

TestDaF OnSET - 

Deutsch 

Cert. 
DELE 

Teste do 
IIC 

79 550 6,0 CAE 

B2 

B2 B1 B1 B1 B2 B2 

 

4.1.1.11 Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área 
acadêmica e de pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/; 

4.2 Requisitos e Atribuições da Coordenação do Programa de Doutorado 

4.2.1 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação deve obrigatoriamente: 

4.2.1.1 Oferecer curso de doutorado reconhecido pela Capes; 

4.2.1.2 Verificar junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação de sua instituição a disponibilidade de 
cotas para o curso; 

4.2.1.3 Promover entre os alunos, com o apoio e a autorização da Pró-Reitoria, ampla 
divulgação do PDSE; 

4.2.1.4 Estabelecer comissão de seleção de candidaturas; 

4.2.1.5 Fornecer o modelo de plano de pesquisa que não ultrapasse 15 páginas e que contenha 
as informações listadas no item 5.3.3.8; 

4.2.1.6 Proceder à seleção interna dos candidatos, com a garantia de que todos os membros da 
Comissão de Seleção de Candidatura (ou seus suplentes) participem; 

4.2.1.7 Manter documentação original dos candidatos contemplados com a bolsa, pelo período 
mínimo de 5 (cinco) anos, para eventuais consultas da Capes e órgãos de controle. 

4.3 Dos Requisitos e Atribuições da Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou Órgão 
Equivalente 

4.3.1 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ou Órgão Equivalente deve obrigatoriamente: 

4.3.1.1 Firmar Termo de Adesão que estabelece as cotas destinadas pela Capes; 

4.3.1.2 Anexar, no momento da homologação, documento PDF de no máximo 5Mb com as 
ações referentes à internacionalização da Instituição, constantes no Plano de Desenvolvimento 

	
	

9. Possuir	o	registro	ORCID	que	fornece	um	identificador	único	voltado	para	a	área	
acadêmica	e	de	pesquisa.	O	registro	é	gratuito	e	pode	ser	realizado	no	site	
https://orcid.org/;	

10. Ter	plano	de	pesquisa,	redigido	em	português,	que	não	ultrapasse	15	páginas,	com	
cronograma	de	atividades	de	06	meses	(ou	12	meses).		Deve	seguir	as	normas	do	
padrão	ABNT	ou	IEEE	e	conter,	obrigatoriamente	(no	mínimo),	os	seguintes	itens:	
a)	Título;		
b)	Introdução	e	justificativa,	apresentando	a	atualidade	e	relevância	do	tema	para	o	

avanço	científico	e	tecnológico	da	área	do	conhecimento;		
c)	Objetivos,	com	definição	e	delimitação	clara	do	objeto	de	estudo;		
d)	Metodologia	a	ser	empregada;		
e)	Cronograma	das	atividades;		
f)	Contribuição	do	plano	de	estudos	para	a	promoção	do	ensino,	formação	e	

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

parcerias,	além	de	ampla	divulgação	dos	resultados;		
h)	Relevância	para	o	desenvolvimento	científico	e	tecnológico	da	área	no	Brasil	no	

médio	e	longo	prazos;		
i)	Relevância	para	o	desenvolvimento	econômico	e	de	bem-estar	social	do	Brasil	no	

médio	e	longo	prazos;		
j)	Justificativa	para	a	escolha	da	IES	de	destino	e	co-orientador	no	exterior.		
k)	Referências	bibliográficas;	

	
	
DO	LOCAL	DE	INSCRIÇÃO:	

As	 inscrições	 serão	 efetuadas	 nas	 respectivas	 secretarias	 do	 Programa	 de	 Doutorado	
Associado	 em	 Engenharia	 Elétrica	 da	 UEL/UTFPR-CP,	 Sede	 Londrina	 e	 Sede	 Cornélio	
Procópio,	no	período	de	12/01/2018	a	31/01/2018,	das	8:30	hs	às	11:30	hs	e	das	14:00	hs	
às	17:30	hs.	

OBS:	 Somente	 com	a	 entrega	 dos	 documentos	 em	 conformidade	 com	o	 Edital	 é	 que	 se	
efetivará	a	inscrição	no	processo	seletivo.	

	



DOS	DOCUMENTOS	PARA	INSCRIÇÃO	JUNTO	AO	PROGRAMA		

1. Currículo	Lattes	do	Candidato	atualizado,	com	comprovação	da	produção	técnico-
científica	do	último	quadriênio	(2014-2017);			

2. Carta	 do	 orientador	 do	 Programa,	 devidamente	 assinada	 em	 papel	 timbrado	 da	
instituição	 de	 origem,	 justificando	 a	 necessidade	 do	 estágio	 e	 demonstrando	
interação	 técnico-científica	 com	 o	 co-orientador	 no	 exterior	 para	 o	
desenvolvimento	das	atividades	propostas;		

3. Termo	de	Aprovação	do	orientador	e	Responsabilidade	pelo	acompanhamento	do	
doutorando	 durante	 a	 realização	 das	 atividades	 propostas	 para	 o	 estágio	 no	
exterior	(modelo	disponível	na	página	eletrônica	da	Capes/PDSE);	

4. Comprovante	de	proficiência	linguística.	Importante:	o	comprovante	de	proficiência	
linguística	deverá,	 obrigatoriamente,	 ser	 entregue	na	 Secretaria	 do	Programa	até	
12	de	março	2018,	sob	pena	de	perder	o	direito	de	pleitear	a	bolsa	junto	à	CAPES.	

5. Registro	no	ORCID.	
6. Currículo	 resumido	 do	 co-orientador	 no	 exterior,	 o	 qual	 deve	 ter	 produção	

científica	e/ou	tecnológica	compatível	e	titulação	mínima	de	doutorado;		
7. Plano	de	pesquisa,	em	português,	com,	no	máximo,	15	páginas,	com	cronograma	

do	 plano	 de	 atividades.	 Deve	 seguir	 as	 normas	 da	 ABNT	 ou	 IEEE	 e	 conter,	
obrigatoriamente,	os	seguintes	itens:		
a)	Título;		
b)	Introdução	e	justificativa,	apresentando	a	atualidade	e	relevância	do	tema	para	o	avanço	

científico	e	tecnológico	da	área	do	conhecimento;		
c)	Objetivos,	com	definição	e	delimitação	clara	do	objeto	de	estudo;		
d)	Metodologia	a	ser	empregada;		
e)	Cronograma	das	atividades;		
f)	 Contribuição	 do	 plano	 de	 estudos	 para	 a	 promoção	 do	 ensino,	 formação	 e	

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

parcerias,	além	de	ampla	divulgação	dos	resultados;		
h)	Relevância	para	o	desenvolvimento	científico	e	tecnológico	da	área	no	Brasil	no	médio	e	

longo	prazos;		
i)	Relevância	para	o	desenvolvimento	econômico	e	de	bem-estar	social	do	Brasil	no	médio	

e	longo	prazos;		
j)	Justificativa	para	a	escolha	da	IES	de	destino	e	co-orientador	no	exterior.		
k)	Referências	bibliográficas;	

8. Plano	 de	 Trabalho	 (Work	 Plan),	 em	 inglês,	 a	 ser	 executado	 na	 instituição	 /	
laboratório	de	destino,	com	anuência	do	orientador	e	co-orientador	no	exterior.	

Observação:	 documentação	 complementar	 poderá	 ser	 solicitada	 pela	 CAPES	 aos	
candidatos	que	tiverem	inscrições	homologadas.		

	
	
	
	



DO	PROCESSO	DE	SELEÇÃO:	

No	processo	de	seleção,	serão	considerados	os	seguintes	aspectos:	

1. Atendimento	aos	requisitos	de	candidatura	na	data	prevista	da	seleção;		

2. Adequação	 da	 documentação	 apresentada	 pelo	 candidato	 às	 exigências	 deste	
Edital;			

3. A	 sua	 plena	 qualificação,	 mediante	 aprovação	 no	 exame	 de	 qualificação,	 ou	
equivalente,	 com	 comprovação	 do	 desempenho	 acadêmico	 e	 potencial	 científico	
para	o	desenvolvimento	dos	estudos	propostos	no	exterior;		

4. Pertinência	 e	 consistência	 do	 Plano	 de	 Pesquisa	 (e	 respectivo	Work	 Plan)	 a	 ser	
executado	no	exterior,	com	a	proposta/projeto	de	tese	e	sua	exequibilidade	dentro	
do	cronograma	previsto;		

5. Adequação	 da	 instituição	 de	 destino	 e	 a	 pertinência	 técnico-científica	 do	 co-
orientador	no	exterior	às	atividades	de	pesquisa	a	serem	desenvolvidas.	

	

Obs:		 Quesitos	eliminatórios:	1,	2.			

Quesitos	classificatórios:		

Quesito	 Peso	 Itens	a	serem	avaliados	(ponderação)	

3	 40%	 -	Produção	técnica-científica	entre	2014-2017	(25%);	
-	Realização	qualificação	até	data	do	início	do	estágio	exterior	(25%);		
-		Desempenho	acadêmico	do	candidato	(25%)	
-	Potencial	científico	dos	estudos	propostos	no	exterior	(25%)	

4	 35%	 -	Pertinência/consistência	do	Work	Plan	ao	projeto	Tese	(60%)	
-	Exequibilidade	dentro	do	cronograma	previsto	(40%)	

5	 25%	 -	Adequação	da	instituição	de	destino	(40%)	
-	Pertinência	técnico-científica	do	co-orientador	no	exterior	às	
atividades	de	pesquisa	a	serem	desenvolvidas	(60%)	

	
	

DO	RESULTADO	FINAL	DA	SELEÇÃO	INTERNA:	

O	 Resultado	 Final	 do	 Processo	 de	 Seleção	 será	 publicado	 nas	 respectivas	 Secretarias	 do	
Programa,	Sede	Londrina	e	Sede	Cornélio	Procópio.		
	
DO	CRONOGRAMA	PREVISTO	PARA	O	PROCESSO	SELETIVO	
Inscrições	 12/01/2018	a	30/01/2018	
Seleção	 31/01/2018	a	02/02/2018	
Publicação	do	Edital	com	o	Resultado	da	
seleção	interna	

02/02/2018	

	

	

	



DA	COMISSÃO	EXAMINADORA	DE	SELEÇÃO:	
	
Presidente		
TAUFIK	ABRÃO	
Membros		
SÉRGIO	AUGUSTO	OLIVEIRA	DA	SILVA	
MARIO	LEMES	PROENÇA	JR.		
ALESSANDRO	GOEDTEL	
LEONIMER	FLÁVIO	DE	MELO	
Suplentes		
JOSE	ALEXANDRE	DE	FRANÇA	
FÁBIO	RENAN	DURAND	

	

DA	INSCRIÇÃO	NA	CAPES	

Após	 a	 seleção	 interna	 da	 proposta	 na	 IES,	 os	 candidatos	 aprovados	 realizarão	 suas	
inscrições	 por	 meio	 do	 endereço	 eletrônico	 http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse,	 preenchendo	 o	 Formulário	 de	 Inscrição	 com	 os	
dados	pessoais	e	outras	informações	referentes	ao	doutorado.	

A	 inscrição	pressupõe	o	conhecimento	e	a	aceitação	pelo	 candidato	do	Regulamento	de	
bolsas	Internacionais	no	Exterior	da	Capes	(Portaria	Capes	no	186,	de	29	de	setembro	de	
2017,	 ou	 atos	 normativos	 subsequentes	 que	 disciplinem	 a	 matéria)	 e	 as	 condições	 do	
Edital	PDSE-Capes	no.	47/2017,	das	quais	não	poderá	alegar	desconhecimento.	

Para	submeter	proposta	de	Doutorado	Sanduíche	no	Exterior,	o	candidato	deve	apresentar	
para	a	Capes,	por	meio	eletrônico,	a	documentação	relacionada	no	referido	Edital	PDSE-
Capes	no.	47/2017:	
	
	
DISPOSIÇÕES	GERAIS:	
	A	 convocação	 do	 candidato	 habilitado,	 somente	 será	 processada	 observando-se,	
rigorosamente,	a	ordem	de	classificação	(maior	pontuação,	seção	“DO	PROCESSO	DE	SELEÇÃO”).	

Os	casos	omissos	serão	resolvidos	pela	Comissão	Examinadora	de	Seleção	e,	se	necessário,	
pela	Coordenação	do	Curso.	

	

INFORMAÇÕES:	

Secretarias	do	Programa	de	Doutorado	Associado	em	Engenharia	Elétrica	da	UEL/UTFPR-
CP,	Sede	Londrina	(UEL)	e	Sede	Cornélio	Procópio	(UTFPR-CP)	

	
E-mail	(secretarias):						spgctu@uel.br	(Sede	UEL)																	tatianesantos@utfpr.edu.br	(Sede	C.	Procópio)	

HP	do	Programa:	http://www.uel.br/pos/deel/PPGA-DEE/					

Dr.	Sergio	A.	Oliveira	da	Silva	(UTFPR-CP)	E-mail:	augus@utfpr.edu.br	(Vice	coordenador)	



	

Londrina,	08	de	janeiro	de	2018	

	

	

prof.	Dr.	Taufik	Abrão	(UEL)	
E-mail:	taufik@uel.br	

Coordenador	do	Programa	de	Doutorado	Associado	em	Engenharia	Elétrica	
Universidade	Estadual	de	Londrina	(UEL)	

Universidade	Tecnológica	Federal	do	Paraná	(UTFPR-CP)	
	


