MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS
PROGRAMA DE PÓS
PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA
Edital nº 1/2022/PPGFSC
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO
EXTERIOR - 2022
O coordenador do Programa de Pós
Pós-Graduação
Graduação em Física da Universidade Federal de Santa
Catarina (PPGFSC/UFSC), no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução Normativa nº.
95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, pela Resolução nº 31/2019/CPG, de 7 de junho de 2019 e
o Edital nº 10/2022
/2022 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
torna pública a abertura e estabe
estabelece
lece as normas de seleção para o Programa Institucional de
Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE).
1. OBJETIVO
1.1. O presente edital tem por objetivo a alocação de bolsa de estudo, no âmbito do Programa
Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), na modalidade de doutorado
sanduíche no exterior, à discentes regularmente matriculados no curso de doutorado do
Programa de Pós-graduação
graduação em Física (PPGFSC), a fim de realizarem parte do curso em
instituição de ensino superior no exterior, retornando obri
obrigatoriamente
gatoriamente ao Brasil, após a
finalização da bolsa, para a integralização de créditos e a defesa de tese.
2. CRONOGRAMA
● Lançamento do edital no site do programa: 225 de fevereiro de 2022;
● Período de inscrição para o processo seletivo no Programa de Pós-Graduação
Pós
em Física da
UFSC: a partir das 10 horas do dia 28 de fevereiro de 2022 até as 17 horas do dia 14 de
março de 2022;
● Homologação das inscrições: 15 de março de 2022 após as 17 horas;
● Prazo para apresentação de recursos da homologação das ins
inscrições:
crições: de 15 de março de
2022 até as 17 horas do dia 17 de março de 2022;
● Divulgação da homologação das inscrições após análise dos recursos: após as 17 horas do dia
18 de março de 2022;
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● Divulgação do resultado final: 25 de março de 2022 após às 17 horas;
● Período para apresentação de recursos da divulgação do resultado final: de 25 de março de
2022 até as 17 horas do dia 28 de março de 2022;
● Divulgação do resultado final após a análise dos recursos: após as 17 horas do dia 30 de
março de 2022.
3. INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se apenas discentes regularmente matriculados no curso de doutorado
do Programa de Pós-graduação em Física.
3.2. Os documentos solicitados neste processo seletivo estão em consonância com o item 9.4
do edital nº 10/2022 da CAPES.
3.3. Para inscrever-se o(a) candidato(a) deverá obrigatoriamente efetuar o seguinte
procedimento:
Encaminhar, por intermédio do e-mail ppgfsc@contato.ufsc.br, os seguintes documentos:
a) Cópia digitalizada do Curriculum Vitae do(a) candidato(a), atualizado, extraído da
plataforma Lattes, disponível em http://lattes.cnpq.br/, contendo os documentos que
comprovem as informações inseridas (vide item 4. desse edital);
b) Relação quantitativa da produção bibliográfica para análise do curriculum,
devidamente preenchida (vide Anexo I);
c) Cópia digitalizada do Curriculum Vitae, atualizado, do(a) supervisor(a) no exterior;
d) Cópia digitalizada da carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e
assinada e em papel timbrado da instituição de origem, com a previsão da defesa da tese,
justificando a necessidade da bolsa e demonstrando interação com o(a) coorientador(a)
no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;
e) Cópia digitalizada da carta de aceite definitivo da instituição no exterior, devidamente
datada e assinada pelo(a) coorientador(a) 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;
f) Proposta de pesquisa detalhada, 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 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 específicos definidos 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 descrevendo de forma consistente e estruturada os passos da pesquisa
proposta (fontes de pesquisas viáveis 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 (análise quantitativa ou qualitativa) e apresentando as 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 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;
j) relevância dos resultados esperados, devendo atender a pelo menos um dos itens
abaixo:
1. relevância social: a proposta de pesquisa tem o potencial de contribuir para o
aprimoramento de políticas públicas, propor soluções para problemas sociais ou
favorecer a redução de desigualdades no acesso à 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 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 econômica: 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 pesquisa no 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;
l) contribuição para a internacionalização da ciência brasileira, descrevendo como a
pesquisa proporcionará maior visibilidade internacional à produção científica,
tecnológica e cultural brasileira; e

m) justificativa para a escolha da Instituição de Ensino Superior de destino e do(a)
coorientador(a) no exterior.
3.4. Todos os documentos anexos ao e-mail devem estar em formato Portable Document
Format (PDF), devendo estes corresponderem a cada a um dos itens do título 3.3 do edital.
4. DA SELEÇÃO
4.1. O processo de seleção para o(a) candidato(a) inscrito no processo seletivo consistirá de
uma nota, a ser atribuída por intermédio dos documentos que comprovem as informações
inseridas no curriculum lattes do(a) candidato(a), as quais deveram ser atribuídas pontuação
pela comissão do processo seletivo conforme os seguintes critérios:
a) Artigo publicado/aceito em revista científica indexada (É necessário apresentar cópia
digitalizada da primeira página do trabalho):
● 1,0 (um vírgula zero) ponto se Qualis CAPES A1 e A2;
● 0,8 (zero vírgula oito) ponto se Qualis CAPES B1 e B2;
● 0,5 (zero vírgula cinco) ponto se Qualis CAPES B3-B5.
b) Artigos submetidos para publicação em revista indexada (É necessário o envio de
comprovante de submissão e cópia do trabalho):
● 0,3 (zero vírgula três) ponto.
c) Trabalhos completos em anais de conferências (É necessário o envio de comprovante
de apresentação e cópia do trabalho):
● 0,3 (zero vírgula três) ponto.
d) Apresentação de trabalho em conferências científicas (É necessário apresentar
certificado digitalizado de apresentação de trabalho):
● Apresentado pelo(a) candidato(a): 0,30 (zero vírgula três) para apresentação
oral; 0,10 (zero vírgula um) ponto para apresentação de pôster;
● Não serão aceitos trabalhos como coautor.
e) Patentes (É necessário o envio de documentos que comprovem a coautoria):
● 1,0 (um vírgula zero) ponto.
f) Qualidade da Instituição no Exterior: máximo de 1 (um) ponto;
g) Currículo do supervisor estrangeiro: máximo de 1 (um) ponto;
h) Relevância do projeto para o PPGFSC: máximo de 1 (um) ponto.
4.2. Para artigos científicos, serão consideradas as atribuições Qualis CAPES para a área de
Astronomia e Física mais recente das duas últimas avaliações da CAPES. Em caso de não haver
classificação na área de Astronomia e Física, será considerada a classificação em áreas afins.
Para apresentação de trabalho, apenas serão computados os pontos de apresentação pelo(a)
candidato(a) e da forma de apresentação oral se estiver explicitamente identificado no
certificado de apresentação do trabalho.

4.3. Informações lançadas no curriculum lattes, cujos documentos comprobatórios estejam
ausentes quando da submissão da inscrição, serão desconsideradas da análise do curriculum
assim como o envio de documentos cuja titularidade esteja impossibilitada de ser atribuída
ao(à) candidato(a).
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no site do PPGFSC/UFSC conforme data
estipulada no item nº 2 desse edital.
5.2. O(A) candidato(a) contemplado com as mensalidades de bolsa do PDSE deverá
providenciar toda a documentação constante do item 9.4 do edital nº 10/2022 da CAPES.
6. DOS RECURSOS
6.1. Será assegurado ao(à) candidato(a) o direito ao recurso contra a homologação das
inscrições e a divulgação da lista de classificação.
6.2. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com argumentação lógica e
consistente.
6.3. O recurso deverá ser dirigido à Comissão do Processo Seletivo, devendo ser enviado para o
endereço eletrônico: ppgfsc@contato.ufsc.br.
6.4. É vedado o recurso extemporâneo, bem como por fax, correios e/ou similar.
7. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
7.1. A classificação final do(a) candidato(a) seguirá a ordem decrescente da pontuação obtida.
7.2. Havendo empate na pontuação, para efeito de desempate, será feita a análise do histórico
escolar do(a) candidato(a).
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. O PPGFSC/UFSC divulgará, sempre que for necessário, editais, normas complementares e
avisos oficiais sobre o processo seletivo.
8.2. Os casos omissos serão submetidos à Comissão do Processo Seletivo a ser nomeada pelo
Coordenador do PPGFSC.
Florianópolis, 25 de fevereiro de 2022.
Paulo Henrique Souto Ribeiro
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física

Anexo I – Relação quantitativa da produção bibliográfica para análise do Curriculum Vitae

Produções listadas nas letras a), b), c), d) e e) do item 4.1 do Edital
Descrição

Quantidade*
Qualis CAPES A1 e A2

a) Artigo publicado/aceito em revista científica
indexada

Qualis CAPES B1 e B2

Qualis CAPES B3-B5

b) Artigo submetido para publicação em revista científica indexada

c) Trabalhos completos em anais de conferências

d) Apresentação de trabalho em conferências
científicas (apresentação ORAL)

Apresentado pelo
candidato

d) Apresentação de trabalho em conferências
científicas (apresentação PÔSTER)

Apresentado pelo
candidato

e) Patentes

*No campo “Quantidade” insira o número de itens desta produção constante em seu
curriculum.

