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Florianópolis, 30 de janeiro de 2019. 

 

EDITAL No 1 / 2018 – PPGEco/UFSC 

 

1. Informações gerais 

 

1.1. O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) torna público este edital que estabelece instruções de candidatura, classificação e seleção de 

alunos de doutorado do Programa que desejem participar como bolsistas do Programa Institucional de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) – 2018/2019 da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

1.2. No âmbito do PPGEco, o presente edital está ligado ao Edital No 41/2018 da CAPES, que estabelece 

as normas para concessão de bolsa PDSE (acesso em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/28122018_Edital_41_Doutorado_Sandu%

C3%ADche.pdf). 

1.3. O PPGEco conta com 1 (uma) cota de 12 (dose) meses de bolsa PDSE.   

 

2. Pré-requisitos para a candidatura 

 

2.1. Ser aluno(a) regularmente matriculado do Curso de Doutorado do PPGEco. 

2.2. Ter cumprido as exigências estabelecidas nos incisos I e II do Art. 5o da Resolução 26/PPGEco de 05 

de outubro de 2018 (acesso em 

http://ppgeco.ufsc.br/files/2018/10/resolucao_26_051018_qualificacao.pdf). 

2.3. Não ultrapassar o 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 conclusão e a defesa da tese. 

2.4. Possuir o registro ORCID, o qual pode ser realizado no sítio https://orcid.org/. 

 

2.5. Inscrição: os candidatos deverão apresentar na Secretaria do PPGEco entre 30 de janeiro e 25 de 

fevereiro de 2019 a seguinte documentação:   

2.5.1. Plano de estudo, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, respeitando a estrutura 

estabelecida no item 5.3.6.1.5 do Edital No 41/2018 da CAPES. 

2.5.2. Carta do(a) orientador(a) apresentando formalmente à Coordenação do PPGEco a candidatura 

do(a) seu(sua) orientando(a) e aprovando o plano de estudos. 

2.5.3. Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, de acordo com as exigências 

estabelecidas no item 5.3.6.1.6 do Edital No 41/2018 da CAPES. 

2.5.4. Manifestação de interesse de coorientador(a) no exterior em receber o(a) candidato(a). 

 

3. Seleção 

 

3.1. Os candidatos que cumprirem integralmente todos os itens arrolados na seção 2 do presente edital serão 

classificados com base no Índice de Aproveitamento. 

3.2. Seguindo a ordem de classificação, serão indicados até 2 (dois) doutorandos.  

3.3. Se forem selecionados 2 (dois) doutorandos, cada um deles terá o direito de usar 6 (seis) mensalidades. 

 

4. Disposições finais 

 

4.1. A lista de classificação será publicada no dia 26/02/2019 na página http://ppgeco.ufsc.br/. 

4.2. Caberá recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do momento da publicação da 

lista de classificação na página http://ppgeco.ufsc.br/. 

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Pleno do PPGEco. 
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