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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL – PPGMADRE  

 

Chamada pública N° 01/2021 

 

ESTABELECE CONDIÇÕES PARA 
SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTAS 
AO PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 
EXTERIOR (PDSE/CAPES) 

 
 
O Excelentíssimo Pró-Reitor da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Prof. Dr. Adilson 

Eduardo Guelfi, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, por meio da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduaçäo e Pesquisa, torna pública a abertura de Chamada Pública para seleção 

interna ao Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES), nos 

termos da presente chamada pública e do Edital Nº 19/2020 PDSE/CAPES, cujo link é: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/09102020_edital-19-pdse.pdf 

 

 
1. DO OBJETIVO 

 
A presente chamada pública tem por objetivo normalizar a seleção interna, junto ao Programa 

de Pós Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional - PPGMADRE de (1) 

candidato ao Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES), nos 

termos do Edital PDSE/CAPES Nº 19/2020, que pode ser acessado por meio do link:  
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/09102020_edital-19- pdse.pdf. 

 

 
2. DAS CONDIÇÕES 

2.1. Este processo seletivo interno é destinado exclusivamente aos alunos regularmente 

matriculados no curso de Doutorado do PPGMADRE, com período de doutoramento 

compatível ao descrito no Edital nº 19/2020 do Programa de Doutorado Sanduíche no 

Exterior (PDSE). 
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2.2. A participação neste processo seletivo pressupõe que o candidato conhece e aceita os 

termos e condições estabelecidas no Edital nº 19/2020 do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES, no Regulamento de Bolsas Internacionais no 

Exterior da CAPES (Portaria CAPES nº 289, de 28 de dezembro de 2018 e/ou atos 

normativos subsequentes que disciplinem a matéria). 

2.3. O candidato selecionado pelo PPGMADRE deve atender aos requisitos estabelecidos 

pela CAPES, Edital nº19/2020, seus complementos e anexos. Assim como, sua proposta 

deve possuir alinhamento com o Plano de Internacionalização da UNOESTE. 

2.4 Outras informações sobre o PDSE/CAPES podem ser consultadas em: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-

auxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-

no-exterior-pdse 

 

3. INSCRIÇÕES 
 

3.1. O período de inscrição será de 22/02/2021 a 08/03/2021, exclusivamente por correio 

eletrônico (keid@unoeste.br), com o assunto da mensagem: PDSE/PPGMADRE, respeitada 

a data limite de envio até  23h 59m de 08/03/2021. 
 

3.2. O candidato, ao se inscrever, deverá enviar os seguintes documentos, compactados em 

um único arquivo: 

a) Certificado de proficiência no idioma, conforme Anexo III do Edital 19/2020 

PDSE/CAPES, com validade compatível ao período de permanência no exterior; 

b)Curriculum atualizado, exportado da plataforma Lattes e seus comprovantes dos últimos 5 

anos; 

b) Carta do orientador brasileiro, conforme inciso 9.4.2 do Edital 19/2020 PDSE/CAPES; 

c) Carta de anuência do coorientador do exterior; 

d) Proposta de pesquisa detalhada, contendo os itens obrigatórios previstos no inciso 9.4.2 

do Edital 19/2020 PDSE/CAPES; 

e) Documento descrevendo 1) parcerias do orientador brasileiro com instituições 

estrangeiras e 2) experiência de internacionalização; 
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4. DA SELEÇÃO 

 

4.1. A seleção e classificação de candidatos à bolsa será realizada por comissão 

organizada pela coordenação do PPGMADRE. 

4.2. A Comissão será composta por um representante discente, um professor externo ao 

PPGMADRE e dois professores permanentes do PPGMADRE, desde que não possuam 

orientandos entre os candidatos ou outra relação interpessoal que caracterize 

impedimento (parentesco até terceiro grau, sociedade, inimizade ou amizade íntima, etc.). 

4.3. A composição da Comissão será divulgada no site do PPGMADRE no dia 23/02/2021. 

Os candidatos terão o dia 25/02/2021 para entrarem com recurso quanto ao impedimento em 

relação a qualquer um dos membros da Comissão. Caberá à coordenação do PPGMADRE a 

palavra final. 

4.4. Caberá à Comissão a verificação do cumprimento dos requisitos mínimos para a 

candidatura, estabelecidos no Edital 19/2020 – PDSE/CAPES. 

4.5. Caberá à Comissão a aprovação dos documentos: Proposta de pesquisa detalhada e 

Documento descritivo de parcerias do orientador com instituições estrangeiras, descritos no 

item 3.2. 

4.6. Os candidatos serão classificados de acordo com sua produção científica, período de 

2017-2021 de acordo com a tabela no Anexo I deste Edital. 

4.7. Em caso de empate, será convocado o candidato, na seguinte ordem de prioridade: 

a) O que apresentar menor prazo para cumprimento do doutorado; 

b) O que apresentar melhor pontuação no exame de proficiência; 

c)  O que apresentar maior pontuação na tabela no Anexo I no subitem: produções científicas 

com coautoria de Instituições estrangeiras; 

d) O que apresentar maior pontuação na tabela no Anexo I no subitem: produções científicas 

em periódicos ou editoras internacionais. 

 
 

5. DO RESULTADO 
 

5.1. O resultado preliminar será divulgado no site da UNOESTE / PPGMADRE que pode ser 
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acessado através do link 

https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=edit

al no dia 09/03/2021. Os candidatos terão o período de 10/03/2021 a 11/03/2021 para 

entrarem com recurso; 

 

5.2. O resultado final será divulgado no dia 12/03/2021. 

 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

 Data 
Período de Inscrição 22/02/2021 a 08/03/2021 
Resultado Preliminar 09/03/2021 
Período de recurso  10 e 11/03/2021 
Resultado final  12/03/2021 

 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1. Além dos documentos exigidos neste Edital, o candidato deve providenciar os demais 

previstos no Edital 19/2020 – PDSE/CAPES, tais como passaporte, vistos, seguro saúde, etc. 

7.2. O primeiro colocado neste Edital deverá se inscrever no sistema CAPES, no período de 

15/03/2021 a 01/04/2021, de acordo com o Edital 19/2020 – PDSE/CAPES. 

7.3. De acordo com o Edital 19/2020 – PDSE/CAPES, o Programa de Pós Graduação pode 

indicar mais de um candidato a se inscrever no sistema CAPES. Nesse caso, a Coordenação 

do PPGMADRE orientará os candidatos classificados, a partir da 2ª colocação, a este 

respeito. 

7.4. O candidato deverá estar atento a eventuais alterações nos editais da CAPES, 

especialmente em decorrência à Pandemia. 

7.5. O bolsista selecionado deverá manter a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a 

coordenação do PPGMADRE e o Orientador no Brasil informados sobre qualquer alteração 

no desenvolvimento das atividades realizadas no exterior. 

7.6. A concessão das bolsas e demais benefícios previstos no presente Edital são de 

responsabilidade exclusiva da CAPES. 

 

7.7. O presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em partes, 
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unilateralmente pela PRPPG/PPGMADRE, seja por interesse público ou exigência legal, em 

decisão fundamentada, decorrente de fato superveniente, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza, conforme legislação vigente. 

 

7.8. Ao aderir a esta Chamada Pública, os candidatos devem estar cientes das obrigações 

regidas por esta Chamada Pública e pelo Edital PDSE/CAPES N° 19/2020.  

 

7.9. Os casos omissos e não previstos nesta Chamada Pública serão avaliados pelo 

Colegiado do PPGMADRE. 

 

Presidente Prudente, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Alba Regina Azevedo Arana 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional 


