
       

 

 

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Artes, Comunicação e Design 

Departamento de Comunicação Social 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

 

EDITAL 02/2022 - PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O 
PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) - 

PPGCOM/UFPR 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade da Universidade Federal 
do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando: 

-  A Portaria  nº 289 da Capes, de 28 de dezembro de 2018 (https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57601195/do1-2019-01-02-portaria-n-289-de-28-
de-dezembro-de-2018-57601103), que institui o Regulamento que estabelece as normas 
para as modalidade de bolsas e auxílios no exterior, aplicável às ações da Diretoria de 
Relações Internacionais - DRI. 

- O Edital 10/2022 da Capes (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) que 
selecionará bolsistas no âmbito do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), 
para fomentar o intercâmbio científico e a qualificação acadêmica de discentes do Brasil, por 
meio da concessão de bolsas no exterior na modalidade Doutorado Sanduíche.  

 
- A Chamada PRPPG/SBA 01/2022 para homologação de candidaturas discentes junto ao 
SICAPES e remanejamento de cotas remanescentes do Programa Doutorado Sanduiche no 
Exterior – PDSE/CAPES (http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-
content/uploads/2022/02/edital_prppg_sba_01_2022_pdse2022_versao_18fev2022.pdf)  

- As normas internas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal do Paraná;  

RESOLVE:  

Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção interna de candidatos à bolsa 
de doutorado sanduíche - Capes/PDSE, em sua etapa prévia interna, sob responsabilidade 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)/UFPR, pois cabe ao PPGCom 
apenas a indicação e classificação dos candidatos do programa que concorrerão aos editais 
anuais da seleção interna da PRPPG-UFPR. 

Especifica-se, ainda, que o presente Edital tem por objeto os itens XVII, do artigo 2, da 
portaria 289/2018 da Capes, para doutorado-sanduíche. A seleção final dos candidatos e a 
eventual implementação da bolsa se dá após a etapa de análise técnica, realizada pela 
Capes, conforme previsto no Artigo 7º da Portaria 289/2018 da referida instituição federal. 

 

DA COMISSÃO DO PPGCOM 

Art. 1 - A coordenação do PPGCom formou Comissão prévia de Avaliação e indicou as 

docentes Michele Goulart Massuchin e Valquíria Michela John para integrá-la por meio de 
portaria, representando cada linha de pesquisa do PPGCom. Cabe à Comissão designada, 
após a elaboração deste Edital e sua publicação, analisar os documentos apresentados 
pelos candidatos inscritos e emitir parecer técnico sobre as propostas recebidas. 

 

DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO DE CANDIDATURAS 
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Art. 2 – Poderão apresentar candidatura a bolsa-sanduíche PDSE-Capes estudantes do 
Doutorado em Comunicação da UFPR que apresentarem os seguintes requisitos: 

I – não possuam título de doutor em qualquer área de conhecimento. 

II - não tenham sido contemplados(as) com bolsa-sanduíche em qualquer curso de 
doutorado atual ou realizado anteriormente. 

III - estejam regularmente matriculados(as) no Doutorado do PPGCom/UFPR. 

IV - não ultrapassem, no Plano de Estudos solicitado para este edital, o período de 48 
meses para conclusão do curso. 

V - tenham número de créditos já concluídos que, somados aos obtidos no período de 
sanduíche, permitam a conclusão do curso no prazo de 48 meses. Ou, em caso de 
existência de tempo após o estágio sanduíche, que possa fazer a complementação de 
créditos dentro dos 48 meses de curso. 

VI - tenham proficiência mínima em língua estrangeira, conforme estabelecido no 
documento Capes “Anexo II - Requisitos de proficiência em língua estrangeira”  
(https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/16022022_Edital_1633531_Anexo_II___Proficiencia.pdf). Conforme o 
anexo II, “o comprovante válido de proficiência em lińgua estrangeira deverá ser 
apresentado no ato da inscrição na CAPES”.  

VII - apresentem identificador Orcid. 

VIII - apresentem Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelo doutorando(a) e por seu 
orientador(a), conforme Anexo I. 

IX - apresentem proposta de pesquisa com indicação de atividades, conforme o Anexo II. 

X – apresentem Carte de Aceite do(a) orientador(a) ou documento equivalente da Instituição 
de Ensino Superior de destino pretendida no exterior. 

XI - apresentem Histórico Escolar de Doutorado atualizado até a data de publicação deste 
edital. 

XII - apresentem Currículo Lattes salvo em Word formato RTF ou PDF, com comprovação 
(cópias) dos artigos e trabalhos publicados em revistas científicas no período de 2017-2022. 
A pontuação destes documentos será feita conforme Tabela de Pontuação disponível no 
Anexo III. Somente os itens que pontuam na referida Tabela deverão ser comprovados.  

 

DA INSCRIÇÃO, HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 

Art. 3 – As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail oficial do PPGCom: 

ppgcom@ufpr.br. Todos os documentos listados no Art. 2 do presente Edital deverão ser 
enviados em um único e-mail ao referido correio eletrônico dentro do prazo constante no 
item Cronograma (Anexo IV) e na forma estabelecida neste edital. 

Parágrafo único – Serão considerados habilitados na etapa prévia apenas os 

candidatos que apresentarem todos os documentos previstos no artigo 4, no prazo e pelas 
vias estabelecidas em edital. 

Art. 4 – Se houver mais candidatos habilitados do que eventuais vagas destinadas ao 

PPGCom, a Comissão emitirá parecer técnico fundamentado estabelecendo a ordem de 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/16022022_Edital_1633531_Anexo_II___Proficiencia.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/16022022_Edital_1633531_Anexo_II___Proficiencia.pdf
mailto:ppgcom@ufpr.br
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classificação dos candidatos à inscrição na etapa de seleção interna da PRPPG-UFPR, a 
partir da análise do Plano de Estudos (conforme Anexo II) do presente Edital, com nota que 
variará de 70 a 100 pontos. A essa nota somar-se-á a pontuação obtida na Tabela de 
Pontuação para Avaliação de Produções Científica no Currículo Lattes (conforme Anexo III). 
O candidato com maior número de pontos será o indicado principal do PPGCom. Os 
demais, em ordem decrescente de pontuação, entrarão como candidatos adicionais, até o 
limite de três indicados como adicionais. 

Parágrafo único – A pontuação referente ao Plano de Estudos será o primeiro 
critério de desempate, seguida da nota atribuída ao Currículo Lattes. Na sequência, 
persistindo o empate, o desempenho acadêmico comprovado no Histórico Escolar de 
Doutorado será o último critério de desempate. 

Art. 5 - A habilitação das inscrições será feita mediante a comprovação dos requisitos e 

documentos apresentados; a análise dos documentos apresentados será feita pela 
Comissão Avaliadora, assim como a classificação dos candidatos, de acordo com 
Cronograma (Anexo IV). 

Art. 6 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCom. 

 
Curitiba, 23 de fevereiro de 2022. 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

Profa. Michele Goulart Massuchin 

Profa. Valquíria Michela John  
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do(a) candidato(a): 

Linha de Pesquisa: 
(  ) Comunicação e Formações Socioculturais 
(  ) Comunicação e Política 
 

Nome do(a) Orientador(a): 

Endereço do Currículo Lattes atualizado: 

Endereço do identificador Orcid: 

 

2. DADOS ACADÊMICOS NO PPGCOM 

Ano de ingresso no curso de Doutorado: 

Data de (provável) realização do exame de qualificação: 

 

3. INSTITUIÇÃO NO EXTERIOR 

Nome da instituição de ensino/pesquisa no exterior: 

Nome do(a) supervisor(a) no exterior: 

Período planejado para o sanduíche (indicar data planejada de início e de término 
do período no exterior; deve-se observar o período estabelecido em edital Capes): 
De ______/____________/_______   Até______/____________/_______. 

4. DO EDITAL CAPES E DEMAIS NORMATIVAS RELATIVAS AO PDSE 

Ao assinar esta Ficha de Inscrição, o(a) candidato(a) garante que tem conhecimento 
e expressa sua concordância com as regras estabelecidas nos seguintes 
documentos: Edital Capes PDSE nº 10/2022, Portaria Capes nº 289/2018, Chamada 
PRPPG/SBA nº 01/2022 e Edital PPGCOM 02/2022. 
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_________________________________________ 

Assinatura do(a) doutorando(a) 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) orientador (a) 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, ______/____________/_______. 
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ANEXO II – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 

 

O Plano de Estudos se refere a uma descrição sucinta da investigação ora 
desenvolvida pelo(a) doutorando(a). O documento não poderá ultrapassar, em hipótese 
alguma, 10 (páginas) páginas com a seguinte configuração: Tamanho A4, fonte Times New 
Roman, corpo 12, espaçamento 1,5. 

Os seguintes itens devem ser apresentados na Proposta:  
 

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 especif́icos 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 periódo de fomento;  
i) 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 polit́icas públicas, propor soluções para problemas sociais ou 
favorecer a redução de desigualdades no acesso à saúde, educação e informação;  

2. relevância cientifica: 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.  

j) 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;  
k) contribuição para a internacionalização da ciência brasileira, descrevendo como a 
pesquisa proporcionará maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e 
cultural brasileira; e  
l) justificativa para a escolha da Instituição de Ensino Superior de destino e do coorientador 
no exterior.  
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ANEXO III - TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE PRODUÇÕES 

CIENTÍFICAS APRESENTADAS NO CURRÍCULO LATTES E COMPROVADAS 

ITEM                          
PONTUAÇÃO 

Pontuação 
do(a) 
candidato(a) 

Pontuação 
validada pela 
comissão 

Artigos publicados em periódicos indexados no 
Qualis da Comunicação como A1 e A2 

40 pontos   

Artigos publicados em periódicos indexados no 
Qualis da Comunicação como B1 e B2 

20 pontos   

Artigos publicados em periódicos indexados no 
Qualis da da Comunicação como B3, B4 e B5 

10 pontos 
 

  

Artigos publicados em períodos não inseridos 
no Qualis da Comunicação 

5 pontos 
 

  

Autoria de capítulo (s) de livros científicos com 
ISBN e com comprovação de Comitê Editorial-
Científico 

20 pontos 
 

  

Autoria de trabalhos completos publicados em 
anais de eventos científicos 

5 pontos   

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Para fins de pontuação desta tabela está sendo considerada a classificação dos 

periódicos de acordo com o Qualis-Capes da área de Comunicação e Informação de 2016. 

2) Toda produção apresentada deve se referir apenas ao período dos últimos cinco anos 

(2017-2021), mais o ano corrente. 

3)  Serão considerados somente os trabalhos completos em anais de eventos cuja 

referência esteja completa, contendo volume, números de páginas e ano. 

4) Não serão consideradas as produções se, no currículo Lattes, o discente não informar o 

ISBN dos livros ou capítulos (quando houver).  

5)  Não poderá haver produção pontuada em duplicidade. Caso algum trabalho se enquadre 

em dois ou mais itens, será utilizado o item ao qual seja atribuída maior pontuação. 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DA FASE DE SELEÇÃO INTERNA AO PPGCOM 

 

ETAPA DATA / PRAZO 

Inscrição 
23 de fevereiro de 2022  
a 13 de março de 2021.  

Publicação de Resultado Preliminar Até 15 de março de 2022. 

Envio de Recurso* Até 23h59 de 17 de março de 2022. 

Publicação de Resultado Final Até 21 de março de 2022. 

Envio do Resultado da Seleção Interna 
do PPGCOM para a PRPPG-UFPR 

Até 23h59 de 23/03/2022. 

  

* Observação: os recursos deverão ser enviados pelo e-mail oficial do PPGCom: 

ppgcom@ufpr.br 
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