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EDITAL nP 03/2021
SELEÇÃODE DOUTORANDOS PARA O PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO
EXTERIOR - PDSE/CAPES 2021

A Universidade Católica do Salvador - UCSALtorna pública a abertura de inscrição para
o processo seletivo destinado ao atendimento das cotas disponibilizadas pelo Programa
de Doutorado Sanduícheno Exterior - PDSE/CAPES,com base no Edital ng 19/2020,
PDSE/CAPES.

l.FINALIDADE
1.1. 0 Programa de Doutorado Sanduícheno Exterior - PDSE- objetiva oferecer bolsas
de estágio em pesquisa de doutorado no exterior de forma a complementar os esforços
despendidos, pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de recursos
humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no
pais

1.2. Na modalidade de doutorado sanduíche no exterior, alunos regularmente
matriculados em cursos de doutorado no Brasil realizam parte do curso em instituição

no exterior, retornando e devendo permanecer no Brasil para a integralizaçãode
créditos e defesa de tese.

1.3. As bolsassão destinadasaos alunos regularmentematriculadosem curso de
doutorado no Brasil (com notas de 4 a 7 na avaliação quadrienal do ano de 2017 da
Capes) e que comprovem qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de
aprofundamento teórico, cometae/ou tratamento de dados e/ou desenvolvimento parcial
da parte experimental da tese a ser defendida no Brasil.

z.nuKAÇÃOEQUANTinAnEnECOTAS
2.1. Cadaprograma de doutorado fará jus a 01 duma)cota para o ano de 2021 de 6 seis
meses, o que equivale a 6 (seis) mensalidades.

2.2. A duração da bolsa é de, no mínimo, 04 (quatro) mesese de, no máximo, 6 (seis)
meses.Sendo possível para cada programa de pós-graduação atender a 01 (um) bolsista.
3.INSCRIÇÃOECALENDÁRIO

3.1 As inscrições serão realizadas através de e-mail institucional das respectivas
secretarias

contempladas

neste

Edital

(!!!!ál11ilia@licsa!:br

-

PPG em Família

na

Sociedade Contemporânea / n(}!seciais@iiCSa!,b. - PPG em Políticas Sociais e Cidadania),

no período de 15 a 26 de fevereiro
documentação:

de 2021, mediante envio da seguinte

1 - passaporte se estrangeiro, devendo apresentar a autorização de residência no
Brasil ou sua solicitação no ato da inscrição e o visto temporário para fins de pesquisa
ensino ou extensão acadêmicaem caso de aprovação;
11- carta de aceite definitivo da instituição no exterior, devidamente datada e
assinadapelo coorientador no exterior, em papel timbrado da instituição, aprovando o
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plano de pesquisa com a identificação do título do projeto e informando o mês e o ano de
início e término da bolsa no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido
pela Instituição de Ensino Superior do candidato;

111- comprovanteválido de proficiência em língua estrangeira,de acordo com o
exigido no Anexo ll deste Edital;

IV - carta do orientador brasileiro, devidamentedatada e assinadae em papel
timbrado da instituição de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a
necessidadeda bolsa e demonstrando interação com o coorientador no exterior para o
desenvolvimento das atividades propostas;
V - histórico do doutorado em andamento carimbado e assinadopela Instituição de
Ensino Superior ou Comprovante de Qualificação emitido pela Inst:ituição de Ensino
Superior;
VI - curriculum vitae atualizado, extraído da Plataforma Lattes;
Vll - procuração conforme estabelecido no item 9.3, subitem Xll;
Vlll - proposta de pesquisa detalhada inserida no formulário de inscrição online, em
língua portuguesa (PT-BR) contendo, obrigatoriamente:
a) título;

b) palavraschave;

c) problema de pesquisadelimitado de forma clara e objetiva, determinado por
razões de ordem prática ou de ordem intelectual e suscetível SEI/CAPES- 1325983
Edita Ihttps://sei.capes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documen

to.imprimir.web&a

c

ao.origem=arvore.vi...9 de 17 03/1]./2020 09:52 de solução;
d) objetivo geral formulado de forma clara e condizente com o problema de pesquisa
e coerente com o título do projeto;
e) objetivos específicosdefinidos de forma clara (com metas e produtos para cada
etapa) e que contribuam para o alcance do objetivo geral;
f) referencial teórico atual e relevante para o tema de pesquisa, apresentando

conceitosbem definidos que permitam a análise do problema de pesquisaproposto
viabilizando que uma solução seja encontrada, além de apresentar coerência entre a
fundamentação teórica e objetivos ou metodologia propostos;
g) metodologia descrevendode forma consistente e estruturada os passos da
pesquisa proposta Cfontes de pesquisasviáveis e condizentes com os objetivos
propostos, métodos de coleta de dados adequados; abordagem apropriada para analisar
os dados coletados etc.), definindo um sistema robusto para tratamento das informações

ou dados Canálisequantitativa ou qualitativa) e apresentandoas limitações da
metodologia proposta, assim como as maneiras de superar essas limitações;

h) metas e ações apresentando coerência entre os prazos propostos para o
desenvolvimento da proposta e o período de fomento;
i) originalidade da proposta, conforme os itens abaixo:
1. temas ainda
conhecimento); ou

não

pesquisados

(o

que

permitirá

preencher

lacunas

do

2. temas já estudados: com documentação ou técnica drasticamente renovada; com
enfoquesteórico-metodológicos distintos ou com a contestaçãode teses anteriormente
aceitas;

1)relevância dos resultados esperados,devendo atender a pelo menos um dos itens
dudlXu;
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1. relevânciasocial:a propostade pesquisatem o potencialde contribuir para o
aprimoramento de políticas públicas, propor soluções para problemas sociais ou
favorecer a redução de desigualdades no acessoà saúde, educação e informação;
2. relevância científica: a proposta de pesquisa atende às necessidadesda ciência
(pode preencher lacunas do conhecimento na área do saber), desenvolve uma nova
metodologia ou propõe uma nova teoria;

3. relevância tecnológica: a proposta de pesquisa propõe o desenvolvimento de
novas tecnologias e contribui para avanços produtivos e a disseminação de técnicas e
conhecimentos; ou
4. relevância económica: a proposta de pesquisa tem o potencial de gerar emprego e
renda, bem como proporcionar o desenvolvimento de atividades empreendedoras.
k) potencial de multiplicação descrevendo a capacidade de ampliar e disseminar
ações decorrentes do seu desenvolvimento que permitam alcançar objetivos de outras

linhas de pesquisano Brasil ou no país anfitrião. Deverá incluir ações a serem
desenvolvidas ao final da bolsa, como atividades de extensão universitária ou artigos
com transposição didática;
1)contribuição para a internacionalização da ciência brasileira, descrevendocomo a

pesquisa proporcionará maior visibilidade SEI/CAPES- 1325983 - Edital
htlps://sei.capes-gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.imprimir.web&acao.ori
gem=arvore.vi«.lO de 17 03/11/2020 09:52 internacional à produção científica,
tecnológica e cultural brasileira; e

m) justificativapara a escolhada Instituiçãode EnsinoSuperiorde destinoe do

coorientadorno exterior.

3.2. O Calendário deste Edital seguirá os seguintes prazos e responsabilidades
ETAPA

RESPONSÁVEL

Inscrição na UCSAL

PRAZO
15 a 26 defevereiro de 2021

Seleção Interna da UCSAL e

Até 8 de março de 202]

UCSAL

A partir do momento de
publicação do resultado até o
dia 10 de março de 2021, às
17 horas. Enviado por e-mail à
respectiva secretaria (será
válido apenas um e-mail de
inscrição por candidato e este
será sempre o primeiro e-mail
enviado pelo candidato).

Candidato

divulgação do resultado
Prazo para recurso na UCSal

Divulgação do Resultado Final

Candidato

Dia [[ de março de 202]

UCSAL

De 15 de março a 01 de abril
de 2021 (até às 17h).

Candidato

Homologaçãodos candidatos

De 06 de abril a 12 de abril de

Pró-Reitoria de Pesquisae

selecionados pela UCSAL no
sistema da Capes (Sicapes)

2021 (até às 17h).

Inscrições dos candidatos
selecionados no sistema da
Capes CSicapes)

PÁ q -Crnd

11n .- :in
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Publicação darelação de
inscrições homologadas

Até 15 de abril de 2021

CAPAS
CAPES

Análise documental das

A partir do dia 16 deabril de

candidaturas pela CAPES

2021

Interposição de Recurso

Em até 3 (três) dias úteis após

Administrativo

nos casos de

Candidato

a comunicação realizada pela

indeferimento na etapa de
análise documental

CAPES

Publicação da relação de
aprovados naanálise
documental

De l dejunho até 30 de
setembro de 2021

CAPES

Emissão das cartas de
concessão

A partir de 19 de abri] de 202]

CAPES

Início das atividades do

ju[ho a Setembro de 202]

Bolsista

programa de estudos no

exterior
4. KEQuiSiTOS E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO

4.1 0 candidato a Bolsade Doutorado Sanduícheno Exterior deverá:
1- ser brasileiro ou estrangeiro com autorização de residência no Brasil;
11- não possuir título de doutor em qualquer área do conhecimento no momento da
inscrição;
111 - estar

regularmente

matriculado

em curso

de pós-graduação

em nível

de

doutorado, com nota igual ou superior a quatro na Avaliação da Capes;

SEI/CAPES
1325983
Edital
htXPs://sei. capes.gov.b
r/sei/controlador.php?acao=documento.imprimi r.web &acao.ori
gem=arvore.vi...6 de 17 03/11/2020 09:52
IV - não ultrapassar o período total para o doutoramento, de acordo com o prazo

regulamentardo curso para defesada tese,devendoo tempo de permanênciano
exterior ser previsto de modo a restarem, no mínimo, seis mesesno Brasil para a
integralização de créditos e a defesa da tese;

V - ter integralizado o 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 das atividades no exterior;

VI - ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo menos, o
primeiro ano do doutorado, tendo como referência a data de encerramento da inscrição
neste Edital;
Vll - ter a proficiência mínima em língua estrangeira exigida no Anexo ll deste Edital;
Vlll - ter identificador ORCID(Open Researcherand Contributos ID) válido no ato da
inscrição. O registro

é gratuito

e pode ser realizado no site !!EEnsiZZa!.çi(!:a!.aZ

IX - não acumular benefícios financeiros para a mesma finalidade de órgãos ou
entidades da Administração Pública federal, estadual ou municipal, de agência

estrangeira,ou ainda salário no país de destino,devendoa candidatodeclarara
recepção de outras bolsas. Na ocasião de aprovação da bolsa, requerer a suspensão ou
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cancelamentodo benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo de benefícios
durante o período de estudos no exterior;
X - não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no exterior neste ou
em outro curso de doutorado realizado anteriormente;
XI não estar em situação de inadimplência com a CAPAS,UCSalou quaisquer órgãos
da Administração

Pública;

Xll - instituir procurador para tratar de qualquer assunto relativo às obrigaçõesdo
bolsista, com poderes expressospara receber citações,informações e notificações,
praticar atos e tomar decisões em nome do bolsista, sempre que a CAPESnão tenha
sucessona comunicação direta com o bolsista.
X. Possuir a proficiência linguística mínima, conforme anexo lll
i. Candidatos com destino a países de língua não especificada neste edital e em
seusanexos devem apresentar certificado de proficiência no idioma do país,

emitido por instituição oficialmente reconhecida,ou uma das alternativas
relacionadasacima, desde que aceita pela instituição onde se realizará o
doutoramento;

ii. O candidato que pleitear bolsa para instituições de destino em paísesde
língua portuguesa deverão apresentar a comprovação de nível mínimo de
proficiência em inglês, conforme Anexo ll.
iii. Será considerado como limite de validade dos testes de proficiência o último
dia de inscrição do respectivo processo.

iv. Os requisitos de proficiência listados acima são exigência da Capese não
dispensam o atendimento das exigências da Instituição de destino no exterior.
v. O teste de proficiência em língua inglesa poderá ser aceito para qualquer país
de destino, desde que aceito pela IES de destino expresso na carta de aceite.
XI. Sendo aprovado no processo seletivo interno da IES,realizar a inscrição pelo link
"Inscrição
Online"
disponível
na
página
do
Programa
(hRp://ww.capes-gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutoradosanduiche-no-exterior-pdse - Inscrição - PDSE - Edital ng XX/2018 - Selecao2018/2019)
para posterior homologação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
5. ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE DOUTORADO

5.1 A coordenação do Programa de Doutorado deverá:
1.Oferecer curso de doutorado reconhecido pela Capes;
11.Verificar junto à Pró-Reitoria de Pós-graduaçãode sua instituição a disponibilidade
de cotas para o curso;

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

IV. Estabelecer comissão de seleção de candidaturas;

V. Procederà seleçãointerna dos candidatos,com a garantia de que todos os
membros da Comissão de Seleçãode Candidatura (ou seus suplentes) participem;

VI. Manter documentaçãooriginal dos candidatoscontempladoscom a bolsa,pelo
período mínimo de 5 (cinco) anos, para eventuais consultas da Capes e órgãos de
controle
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6.ATRIBU IÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
6.1 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação deverá:
1.Firmar Termo de Adesão que estabelece as cotas destinadas pela Capes;

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

Desenvolvimento Institucional ou equivalente,explicitando como a seleção dos
beneficiários da bolsa PDSEestá alinhada ao plano;
111.
Promover na IES ampla divulgação do PDSE;
[V. Supervisionar as Coordenaçõesdos Programas de pós-graduação na realização do
processo de seleção dos candidatos;

V. Remanejarcotas de Programasde Pós-Graduação
não utilizadaspara outros
Programas cujas demandas foram maiores e cujas cotas pré-definidas esgotaram-se;
atendendo às cotas disponíveis na IES como um todo.

VI. Adotar calendáriointerno de seleçãona IES,de modoa cumprir os prazosde
apresentação das propostas à Capes;

VII. Verificar a documentaçãopertinente à candidatura e validar as inscrições ao
PDSE, mediante

homologação

do processo seletivo,

realizado

pelas comissões

designadaspelas Coordenaçõesdos Programas de doutorado, atendendo às cotas
disponíveis navES;

VIII. Comunicar aos candidatos o resultado do processo de seleção do PDSEincluindo
o período de bolsa homologado pela Pró-Reitoria;

IX. Mesmo que aprovadas pelas coordenaçõesdos programas, cancelar as
candidaturas que não satisfaçam às exigências deste Edital. Nestes casos, a Pró-Reitoria
possui a prerrogativa de acionar a comissão de seleção dos programas de doutorado
para que aprove o próximo candidato colocado no processo seletivo;
X. Manter a Capesdevidamente informada sobre o andamento do estágio e sobre

qualquer alteração no desenvolvimento das atividades realizadas pelo bolsista no
exterior;
XI. Cumprir as exigências relativas aos compromissos da IES com a Capes ao final de
cada estágio do PDSE.

XII. A homologaçãoda candidatura será de responsabilidadeda Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.A Capes não manterá registros das candidaturas não
homologadas pela IES.
7. DOS KEQUiSiTOS E ATRIBUIÇÕES D0 ORIENTADOR BRASILEIRO

7.1 0 orientador brasileiro deverá:

1. apresentar formalmente à Coordenaçãodo Programa na UCSALa candidatura do
seu orientando e a documentação exigida pelo PDSE;
11.zelar para que o bolsista cumpra as obrigações acordadas com a Capes;
ITI.demonstrar interação e relacionamento técnico-científico com o coorientador no
exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes ao estágio do doutorando.

6
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n.DOSKEQ UISITOS DO COORIENTADOR NO EXTERIOR

8.1 0 coorientador no exterior deverá obrigatoriamente
1 - ser doutor ou pesquisador com produção acadêmicaconsolidada e relevante para o
desenvolvimento da tese do doutorando; e
11- pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública ou privada, de
relevância para o estudo pretendido.
9. SELEÇÂOE HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS

9.1 A seleção do PDSE consistirá de análise interna na UCSAL do candidato com
verificação da consistência documental e análise de mérito, inscrição no site da Capes

dos candidatosaprovados,homologação
por parte da Pró-Reitoriade Pesquisae PósGraduaçãoda UCSALdo candidato aprovado e análise documental na Capes.
9.2 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação deverá constituir

uma Comissão

especialmente para a seleção dos candidatos, que deverá conter no mínimo três
membros: o Coordenador do Programa, um representante discente dos pós-graduandos
Cdoutorando) e um representante docente do programa de pós-graduação.
9.3 As propostas selecionadasdeverão constar em termo de seleçãopróprio, assinado
por todos os membros da Comissão.
9.4 0 orientador do aluno não poderá participar da Comissãode Seleção.Casoele seja

tambémo Coordenadordo curso,quem deveráassinaro termo de seleçãoé o seu
substituto formal indicado.
9.5 No processo de seleção,a Comissãodeverá levar em consideração os seguintes
aspectos:

1.Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;

11.Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste
Edital;
111.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;

IV. Pertinênciado plano de pesquisano exterior com o projeto de tese e sua
exequibilidade dentro do cronograma previsto;

V. Adequaçãoda instituição de destino e a pertinência técnico-científicado
coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas.

9.6 Após publicação do resultado final da seleçãointerna da IES,apenasos candidatos
aprovados deverão se inscrever diretamente no link "Inscrição Online" disponível na
página do Programa hQps://vwvw.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-eprogramas/bolsas/bolsas-e-auxílios-internacionais/encontreaqui/países/muIFnacional/programa-de-doutorado-sanduíche-no-exterior-pdseInscrição - PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE)
EDITAL N' 19/2020 - RATIFICAÇÃO).
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9.7 Dos documentos a serem inseridos no sistema, por meio do link de inscrição
1- passaporte se estrangeiro, devendo apresentar a autorização de residência no Brasil
ou suasolicitação no ato da inscrição e o visto temporário para fins de pesquisaensino
ou extensão acadêmica em caso de aprovação;
11- carta de aceite definitivo da instituição no exterior, devidamente datada e assinada
pelo coorientador no exterior, em papel timbrado da instituição, aprovando o plano de
pesquisa com a identificação do título do projeto e informando o mês e o ano de início e

término da bolsa no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela
Instituição de Ensino Superior do candidato;
111- comprovante válido de proficiência em língua estrangeira, de acordo com o exigido
no Anexo 111deste Edital;
IV - carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinadae em papel timbrado
da instituição de origem, com a previsão da defesa da tese,justificando a necessidade da
bolsa e demonstrando interação com o coorientador no exterior para o desenvolvimento
das atividades propostas;
V - histórico do doutorado em andamento carimbado e assinado pela Instituição de
Ensino Superior ou Comprovante de Qualificação emitido pela Instituição de Ensino
Superior;
VI - curriculum vitae atualizado,extraído da Plataforma Lattes;

Vll - procuraçãoconforme estabelecidono item 8.3, subitem Xll;
Vlll - proposta de pesquisa detalhada inserida no formulário de inscrição online, em
língua portuguesa (Pt-BR) contendo, obrigatoriamente:
a) título;

b) palavras chave;
c) problema de pesquisa delimitado de forma clara e objetiva, determinado por razões
de ordem prática ou de ordem intelectual e suscetível

SEI/CAPES

-

1325983

http s://sei.capes.gov.b r/sei/controlador.php?acao:do

cumento.imprimi

Edital
r.web &acao.ori

gem=arvore.vi...9 de 17 03/11/2020 09:52 de solução;
d) objetivo geral formulado de forma clara e condizente com o problema de pesquisae
coerentecom o título do projeto;

e) objetivos específicosdefinidos de forma clara (com metas e produtos para cada
etapa) e que contribuam para o alcance do objetivo geral;
f) referencial teórico atual e relevante para o tema de pesquisa,apresentando conceitos
bem definidos que permitam a análise do problema de pesquisa proposto viabilizando
que uma solução seja encontrada, além de apresentar coerência entre a fundamentação
teórica e objetivos ou metodologia propostos;
g) metodologia descrevendode forma consistente e estruturada os passosda pesquisa
proposta (fontes de pesquisas viáveis e condizentes com os objetivos propostos,
métodos de cometade dados adequados;abordagem apropriada para analisar os dados

coletadosetc.), definindo um sistema robusto para tratamento das informações ou
dados(análise quantitativa ou qualitativa) e apresentandoas limitações da metodologia
proposta assim como as maneiras de superar essaslimitações;

h) metase açõesapresentando
coerênciaentre os prazospropostospara o
desenvolvimento da proposta e o período de fomento;
i) originalidade da proposta, conforme os itens abaixo:
8
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1. temas ainda não pesquisados (o que permitirá preencher lacunas do conhecimento);

ou

2. temas já estudados: com documentação ou técnica drasticamente renovada; com
enfoques teórico-metodológicos distintos ou com a contestação de teses anteriormente
aceitas;

1) relevância dos resultados esperados, devendo atender a pelo menos um dos itens
abaixo:

1. relevânciasocial: a proposta de pesquisatem o potencial de contribuir para o
aprimoramento de políticas públicas, propor soluções para problemas sociais ou
favorecer a redução de desigualdades no acessoà saúde, educação e informação;
2. relevância científica: a proposta de pesquisa atende às necessidades da ciência (pode

preencher lacunas do conhecimento na área do saber), desenvolve uma Hovâ
metodologia ou propõe uma nova teoria;

3. relevância tecnológica: a proposta de pesquisa propõe o desenvolvimento de novas

tecnologias
e contribuipara avançosprodutivose a disseminação
de técnicase
conhecimentos; ou

4. relevância económica: a proposta de pesquisa tem o potencial de gerar emprego e
renda, bem como proporcionar o desenvolvimento de atividades empreendedoras.
k) potencial de multiplicação descrevendoa capacidadede ampliar e disseminar ações
decorrentes do seu desenvolvimento que permitam alcançar objetivos de outras linhas
de pesquisa no Brasil ou no país anfitrião. Deverá incluir açõesa serem desenvolvidas ao
final da bolsa, como atividades de extensão universitária ou artigos com transposição
didática;

1) contribuição para a internacionalização da ciência brasileira, descrevendo como a
pesquisa proporcionará maior visibilidade SEI/CAPES - 1325983 - Edital
https://sei.capes gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.imprimir.web&acao.ori
gem=arvore.vi-.lO de 17 03/11/2020 09:52 internacional à produção científica,
tecnológica e cultural brasileira;

m) justificativapara a escolhada Instituiçãode EnsinoSuperiorde destino e do
coorientador no exterior;

n) Toda a comunicaçãoda instituição com a CAPES,no âmbito deste Edital, será
realizada por meio do endereço eletrânico do Programa, pdse@capes.gov.br.No campo
assunto, deverá constar a sigla da instituição e o assunto resumido.

9.8 A Capesreserva-seo direito de indeferir as candidaturas não confirmadas até às 17
horas Chorário de Brasília) do prazo de encerramentodas inscrições disposto no
cronograma do presente Edital Citem 3.2).
9.9 A Capesnão se responsabilizará por inscrição não concretizada em decorrência de
problemas

técnicos

de

Tecnologia

da

Informação,

falhas

de

comunicação,

congestionamento
das linhas de comunicação,
bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
9.10 Eventuais dificuldades técnicas ou dúvidas relacionadas ao formulário de inscrição
deverão ser encaminhadas a Capes pelo endereço eletrânico do Programa:
pdse@capes.gov.br.

9.11 A Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãoverificará a documentaçãopertinente
à candidatura e validará as inscrições ao PDSE,mediante homologação do processo
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seletivo na página eletrânica da Capes,atendendo às cotas disponíveis na UCSALe
obedecendo ao calendário disponível nesta Chamada e na página do Programa PDSE.
9.12 Apenas os candidatosaprovados na seleçãointerna da UCSALe inscritos na Capes
deverão ser homologados.
10. CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO

DA BOLSA

10.1 Após cumprimento de todos os requisitos do processo seletivo interno, a inscrição
e homologação

dos

candidatos

aprovados

pela

IES no Sicapes,

caberá

a Capes

providenciara emissãoda Carta de Concessão
da bolsa e do Termo de Outorgaao
candidato aprovado.
l0.2 0 recebimento Carta de Concessãoda bolsa e do Termo de Outorga não garante a
implementação final da bolsa. A Capespoderá cancelar Carta de Concessãoda bolsa e do
Termo de Outorga emitidos eln função de restrição orçamentária ou documentação

apresentadacom dados parciais, incorretos ou inverídicos ou ainda corrigir as
informações da carta se for detectado erro em sua emissão com eventuais dados ou
informações incorretas. Do cancelamento da concessãocaberá recurso.
l0.3 Ao receber a Carta de Concessãoda bolsa e do Termo de Outorga, o bolsista deverá
realizar (conforme orientações enviadas por meio eletrânico):
a) O aceite da implementação da bolsa no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios SCBA (https://scba.capes

gov.br/);

e

b) A inserção dos dados bancários no Brasil e anexo do respectivo comprovante de
conta bancária para o depósito dos benefícios da bolsa no Sistema SCBA.
l0.4 Após o processo de implementação da bolsa no Sistema, o bolsista deverá enviar o
Termo
de
Compromisso
assinado
via
plataforma
Linha
Direta
(https://linhadireta.capes.gov.br), com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias antes da
data da viagem;

l0.5 0 bolsista deverá manter sob sua guarda os documentos descritos no Edital ng
19/2020 - RETIFICAÇÃO da CAPES durante a implementação

da bolsa.

11. DOS BENEFÍCIOS
11.1 A CAPES será responsável pelo apoio financeiro aos bolsistas dos seguintes
benefícios:

1- mensalidade;
11- auxílio deslocamento;
111-auxílio instalação;
IV - auxílio seguro-saúde.

1.4.3.Os benefícios serão outorgados exclusivamenteao bolsista e independem de sua
condição familiar e salarial.

1.4.4.A existênciade um sistemapúblico de saúdeno país de destinonão isenta o
bolsista da responsabilidade de contratar o seguro-saúde.
1.4.5. O bolsista que não adquirir o seguro-saúde nas condições estabelecidas no
Regulamentopara Bolsasno Exterior da CAPESestará em situação irregular e poderá
sofrer as sanções previstas no Capítulo 111,Seção IV, Subseção IV do referido
Regulamento.
10
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Taxas

administrativas

e

acadêmicas

(tui

on & fees), taxas de bancada Cbenchfees) e adicional dependente não serão pagos no
âmbito do presente Edital.

Salvador, 15 de fevereiro de 2021

(.

#l

L

Profa. Dr. Silvana Sá de Carvalho
Reitora
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ANEXOS

Declaração delnscrição

Eu,matrícula.
discente

do

curso

de

em

doutorado

do

Programa

de

Pós-graduação

da Universidade Católica do Salvador, declaro para os

devidos fins de inscrição no PDSE/CAPES,
que tenho total ciência quanto aos prazos e
demais procedimentos especificados no PROGRAMADE DOUTORADOSANDUÍCHENO
EXTERIOR (PDSE) EDITAL Ne 19/2020

Salvador,

- RETIFICAÇAO

de 2021

de

Assinatura
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