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Edital 13/2020 – PPGDesign/UFPR

PROCESSO SELETIVO INTERNO REFERENTE AO EDITAL 19/2020 da
CAPES PARA BOLSA PDSE

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Design (PPGDesign) da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), no uso das suas atribuições legais e regimentais,

considerando:

• a Resolução 65/09-CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná;

• a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional;

• a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal;

• o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná;
• as normas internas do Programa de Pós-graduação em Design da Universidade Federal do 

Paraná;
• a Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná;
• as determinações da Portaria nº 186 de 29 de setembro de 2017 da CAPES, que estabelece as 

normas para as modalidades de bolsas no exterior e
• o Edital No. 19/2020 da CAPES que trata do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE).

RESOLVE:
estabelecer datas, critérios e procedimentos para a etapa de Seleção Interna de até 1 (uma) 
candidatura para bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES.

DA ABRANGÊNCIA
Art. 1º Aplica-se este edital à etapa de seleção interna, de que trata o Artigo 9.2 – Da Seleção Interna 
na IES do Edital 19/2020 da CAPES, para 1 (um) bolsista de Doutorado no Programa de Doutorado 
Sanduíche no Exterior (PDSE), do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPR, com início 
previsto para o período entre julho e setembro de 2021, conforme cronograma da CAPES.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
Art. 2º Somente poderão se inscrever os estudantes de Doutorado regularmente matriculados no 
PPGDesign que já realizaram o exame de qualificação ou tenham a data de qualificação agendada para
o primeiro semestre de 2021. 

Os demais requisitos para as inscrições neste processo seletivo interno estão especificados no Artigo 
8.3 do Edital 19/2020 da CAPES.
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DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO INTERNO
Art. 3º As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no período 
constante ao item Cronograma deste Edital.

§ 1º As inscrições deverão ser realizadas através do envio dos documentos necessários
para o e-mail ppgdesign@ufpr.br, referenciando o Edital 19/2020 e o nome do (a) candidato (a) no 
campo “Assunto”. 

§ 2º Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após
o prazo final de recebimento estabelecido no caput deste artigo.

Art. 4º Para efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar em anexo ao e-mail os
seguintes documentos:

1. Ficha de Inscrição (Anexo I)
2. Proposta de Pesquisa constando os itens previstos no item 9.4.2.8 do Edital 19/2020 da CAPES
3. Documento que ateste o aceite do orientador no exterior (ex: carta, e-mail);
4. Certificado de proficiência na língua oficial do país da instituição de ensino para a qual o 

candidato pretende se dirigir, seguindo as especificações e com nota igual ou superior ao 
estabelecido no Anexo III do Edital 19/2020 da CAPES; caso o candidato ainda não tenha 
recebido o comprovante com as notas aferidas no teste, o candidato pode entregar um 
documento comprovando a realização do teste, devendo o documento com a nota mínima 
estabelecida pelo Edital 19/2020 ser fornecido na época de inscrição no Sistema da CAPES.

DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
Art. 5º. A composição da comissão do processo seletivo deverá conter no mínimo três membros: o 
Coordenador do Programa ou professor designado pelo mesmo, um representante discente dos pós-
graduandos (doutorando) e um avaliador externo ao programa de pós-graduação;

§ 1º O orientador do (a) aluno (a) não poderá participar da Comissão de Seleção. Caso ele seja também
o Coordenador do curso, quem deverá assinar o termo de seleção é o seu vice-coordenador. Caso o 
vice-coordenador também tenha orientandos inscritos no processo seletivo, o representante do 
PPGDESIGN será o decano e ou professor do programa que não possuir orientandos inscritos no 
processo seletivo. 

§ 2º O representante docente do PPGDESIGN define o avaliador externo ao programa.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO INTERNO
Art. 6º O processo de seleção para bolsista PDSE no PIPE terá uma única etapa, conduzida pela 
Comissão de Seleção, estabelecida de acordo com o Art. 36 da resolução 65/09-CEPE.

Art. 7º A etapa única do processo de seleção consistirá da análise do desempenho nas disciplinas do 
programa e da produção Cientifica desde o ingresso no PPGDesign/UFPR. 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Art.  8º.  Todos os (as) candidatos (as) aptos a ganhar a bolsa serão classificados segundo a pontuação
da soma absoluta dos valores NDisc e NCur, os quais serão calculados de acordo com os seguintes 
critérios:
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1.  NDisc: Soma de todas as disciplinas cursadas pelo candidato no curso de doutorado de acordo com 
os seguintes pesos: Disciplinas Concluídas com conceito A – peso 3, Disciplinas Concluídas com 
conceito B – peso 2, Disciplinas Concluídas com conceito C – peso 1, e Disciplinas Concluídas com 
conceito D ou E – não pontuam.

2.  NCur: Soma do número de todas as publicações realizadas pelo candidato a partir do ano de 
ingresso no doutorado e obedecendo aos seguintes pesos: Artigos publicados em Periódicos - peso 3, 
Artigos Completos publicados em Eventos - peso 2, Resumos publicados em Eventos - peso 1, e 
Patentes Requeridas ou Registradas – peso 3.

DO CRONOGRAMA
Art. 9º O Cronograma com os prazos para a etapa de Seleção Interna de que trata este Edital é 
apresentado a seguir:

• Inscrições: 07/03/2021 até 10/03/2021 – até 9:00 horas
• Divulgação do Resultado: 10/03/2021 – 13:00 horas
• Interposição de Recurso: 11/03/2021 – até 13:00 horas
• Resultado Final da Seleção Interna 11/03/2021 – 15:00 horas

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10º Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a este 
processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço eletrônico do Programa, e terão sua 
versão impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa e divulgados on-line no site 
do PPGDesign/UFPR.

Art. 11º Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 
seguinte ordem:

a) Possuir maior pontuação em relação aos artigos científicos indexados no Qualis da área desde o
ingresso no doutorado;

b) Se persistir o empate: maior número de disciplinas cursadas no PPGDesign/UFPR com conceito
A;

c) Se persistir o empate: ter já realizado Exame de Qualificação de Doutorado;
d) Se persistir o empate: maior desempenho no teste de proficiência em relação às notas de 

mínimas estabelecidas no edital 19/2020.

Art. 12º Os candidatos não aprovados ou não classificados no processo de seleção poderão interpor 
recurso administrativo. 

§ 1º O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 01 (um) dia e 
começará a contar a partir da publicação do resultado elaborado pela comissão.

§ 2º O recurso deverá ser formalizado na Secretaria do Programa, pessoalmente ou via e-mail; 

§ 3º As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para interposição de recursos 
serão divulgados no Cronograma deste Edital.

Art. 13º Os candidatos não aprovados ou não classificados no processo de seleção interna poderão 
solicitar vista da planilha de avaliação documental (ou de qualquer outro meio em que se tenha 
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materializado a performance do candidato) em até 01 (um) dia após a divulgação do resultado pela 
Comissão de Seleção, conforme Cronograma deste Edital.

Parágrafo único. O protocolo da solicitação deverá ser realizado na Secretaria do Programa.

Art. 14º Na data estabelecida pelo Cronograma para a publicação do Resultado Final serão divulgados 
os resultados definitivos, contendo listagem com a condição de classificação e aprovação dos 
candidatos e suas respectivas pontuações.

Art. 15º. Casos omissos serão resolvidos pela S-PDSE-PPGDESIGN-2020.

Coordenação do PPGDESIGN



ANEXO I - FICHA de INSCRIÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do (a) candidato (a)

Linha de Pesquisa: (  ) SPU    (  ) SI

Orientador (a): 

2. DADOS ACADÊMICOS

ANO DE INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO: 

NÚMERO DE DISCIPLINAS COM CONCEITO A:

NÚMERO DE DISCIPLINAS COM CONCEITO B:

NÚMERO DE DISCIPLINAS COM CONCEITO C:

NÚMERO DE DISCIPLINAS COM CONCEITO D:

DATA DE (PROVÁVEL) REALIZAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO:

3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA DESDE O INGRESSO NO DOUTORADO

NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS:

NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS EM EVENTOS:

NÚMERO DE RESUMOS PUBLICADOS EM EVENTOS:

NÚMERO DE PATENTES REQUERIDAS E/OU REGISTRADAS:

4. INSTITUIÇÃO NO EXTERIOR

NOME DA INSTITUIÇÃO NO EXTERIOR:

NOME DO ORIENTADOR NO EXTERIOR:

TIPO DE ACEITE ESTABELECIDO ATÉ O MOMENTO:

(  ) ACEITE INFORMAL SEM DOCUMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO

(  ) ACEITE FORMAL COM DOCUMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO

PERÍODO PLANEJADO PARA O SANDUÍCHE:   /   /     a     /   / 

Sucintamente, indique a razão da escolha do Orientador e da Instituição no Exterior para o desenvolvimento da 

Pesquisa:

5. DO EDITAL CAPES

O candidato garante que cumpre todos os requisitos expressos no Edital 41/2018 da CAPES:

(  ) SIM    (   ) NÃO

_______________________________                                                      ________________________________

Assinatura do (a) orientador (a)                                                                     Assinatura do (a) doutorando (a)

Curitiba,        de                            de      2021.


