
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

 
 

EDITAL 03/2020 

SELEÇÃO INTERNA PARA DUAS BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE 

NO EXTERIOR (PDSE) 

 
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará torna 

público que, no período de 03 a 08 de fevereiro de 2023, estarão abertas as inscrições 
para seleção de 02 (duas) bolsas em nível de doutorado sanduíche, para o período de 06 

(seis) meses, no âmbito do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 
(PDSE/Capes), de acordo com o Edital PDSE/CAPES 44/2022 e do Edital 01/2023 da 

PRPPG/UFC. 

 
1. DAS VAGAS 

1.1. Os dois candidatos selecionados farão jus à indicação por parte do Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da UFC para 02 (duas) bolsas em nível de doutorado sanduíche, 
no período de 6 (seis) meses, cada. 

 
1.2 Do candidato a bolsista exige-se: 

 

a) ser brasileiro ou estrangeiro com visto de estudante ou autorização de residência no 
Brasil;  

b) não possuir título de doutor em qualquer área do conhecimento no momento da 
inscrição; 

c) estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação em nível de doutorado, 
com nota igual ou superior a quatro na última Avaliação Quadrienal da Capes;  

d) comprovação de qualificação, desempenho acadêmico e potencial científico para 
usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e 
tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da parte experimental da tese a 
ser defendida no Brasil;  

e) comprovação, até o dia 17/02/2023, do nível de proficiência na língua estrangeira 
em conformidade com o Anexo II: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/22122022_Edital_1838445_Anexo_II___Proficiencia.pdf; 

f) dispor, de pelo menos 6 meses, após o retorno obrigatório ao Brasil, ao fim do 
estágio de doutorado sanduíche, para o cumprimento de todos os requisitos 
exigidos para a conclusão de doutorado, no prazo regulamentar do curso, ou de 48 
meses, decorridos desde o início do curso; 

g) integralização do número de créditos referentes ao programa de doutorado 
compatível com a perspectiva de conclusão do curso no prazo regulamentar, após 
a realização do estágio de doutorado sanduíche no exterior;  

h) aprovação prévia em exame de qualificação ou tenha cursado, pelo menos, o 
primeiro ano do doutorado, tendo como referência a data da inscrição no SICAPES;   

i) apresentação, em seu plano de trabalho, de evidências da interação e 
relacionamento técnico-científico entre o orientador no Brasil e o coorientador no 
exterior;  

j) demonstração, mediante carta do coorientador estrangeiro, que a instituição 
receptora isentará o bolsista da cobrança de taxas administrativas e acadêmicas 
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(tuition fees) e de taxas de bancada (bench fees);  
k) ter identificador ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) válido no ato da 

inscrição no SICAPES, de acordo com o Edital PDSE/CAPES 44/2022;  
l) não acumular benefícios financeiros, para a mesma finalidade, de órgãos ou 

entidades da Administração Pública federal, estadual ou municipal, de agência 
estrangeira, ou ainda salário no país de destino, devendo o candidato declarar a 
recepção de outras bolsas. Na ocasião de aprovação da bolsa, deve-se requerer a 
suspensão ou cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja 
acúmulo de benefícios durante o período de estudos no exterior.  

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão efetuadas no período de 02 a 10 de fevereiro de 2023, exclusivamente 

via email até às 18 horas do último dia de inscrição. A documentação deve ser enviada 

em arquivos pdf separados, para o e-mail selecaofilosofiaufc@gmail.com. Na parte 

“assunto” do e-mail de colocar a frase “SELEÇÃO DOUTORADO SANDUÍCHE NO 

EXTERIOR” e no corpo do texto colocar nome completo e número de matrícula no 

Programa. A homologação das inscrições serão publicizadas no site www.filosofia.ufc.br 

no dia 10 de fevereiro de 2023, às 20 horas. 

 

3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

No email, o candidato deve enviar os seguintes documentos: 

a)        Histórico escolar do curso de Doutorado; 

b) Currículo vitae no modelo Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), devendo vir 

acompanhado da documentação comprobatória; 

c) Documento que comprove a anuência do professor orientador quanto à candidatura à 

vaga (pode ser um e-mail). 

d) Indicar o nome da Universidade no exterior e o supervisor (até o dia 15 de março de 
2023 o candidato deve ter a carta de aceite formal, para a inscrição junto à Capes); 
e) proposta de pesquisa detalhada, em língua portuguesa (pt-BR) contendo, 
obrigatoriamente:  

I- título;  

II- palavras chave;  
III- problema de pesquisa delimitado de forma clara e objetiva, determinado por 
razões de ordem prática ou de ordem intelectual e suscetível de solução; 
IV- objetivo geral formulado de forma clara e condizente com o problema de pesquisa 
e coerente com o título do projeto;  
V- objetivos específicos definidos de forma clara (com metas e produtos para cada 
etapa) e que contribuam para o alcance do objetivo geral;  
VI- 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;  
VII- 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;  
VIII- metas e ações apresentando coerência entre os prazos propostos para o 
desenvolvimento da proposta e o período de fomento;  
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IX- 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;  
X- 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 
XI- justificativa para a escolha da Instituição de Ensino Superior de destino e do 
coorientador no exterior. 
 

4. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

 

Até o dia 15 de março, os candidatos selecionados deverão apresentar toda a 

documentação que consta do Art. 9.4 no Edital Nº 19/2020. Caso não apresente será 

chamado o suplente da lista de classificação. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A Coordenação constituirá uma Comissão Especial para selecionar as propostas. 

A avaliação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:. 

1. Média Final no Histórico Escolar do Curso de Doutorado (média aritmética dos 

componentes curriculares integralizados), nota de 0 a 10.0: peso 4 

2. Análise da proposta de pesquisa, nota de 0 a 10,0: peso 4 

3. Análise de currículo, nota de 0 a 10,0: peso 2 

 

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PESQUISA: 

 

A proposta de pesquisa será analisada seguindo os critérios: 

a) Aspectos formais: 2,0 pontos; 

a. 1) Organização de acordo com as orientações do edital da Capes - (0,5)  

a. 2) Delimitação, problematização e justificação apropriada do tema proposto (1,0)  

a. 3) Correção linguística, clareza e coerência dissertativa (0,5)  

 

b) Aspectos de conteúdo: 8,0 pontos  

b.1) Compreensão do problema, explicitação da proposta, conceitos e argumentos 

associados à proposta (4,0)  



b. 2) Originalidade do tema proposto (2,0)  

b. 3) Adequação da metodologia e da bibliografia ao tema proposto (2,0)  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO: 

 

A) Eventos e grupos de estudos na área de Filosofia: até 3,0 pontos. 

 

a.1) Participação em eventos (sem apresentação de trabalho): 0,1 por evento; 

a.2) Participação em eventos internacionais (com apresentação de trabalho): 0,6 pontos 

por evento; 

a.3) Participação em eventos nacionais (com apresentação de trabalho): 0,4 pontos por 

evento; 

a.4) Participação em eventos regionais ou locais (com apresentação de trabalho): 0,2 

pontos por evento; 

a.5) Organização de eventos internacionais: 0,6 por 

evento; a.6) Organização de eventos nacionais: 0,4 por 

evento 

a.7) Organização de eventos regionais ou locais: 0,2 por evento 

 

B) Experiência profissional na área de Filosofia: até 1,0 ponto 

a.1) Docência em curso semestral regular do ensino superior: 0,25 pontos; 

b.2) Docência para o ensino básico, por semestre: 0,2 pontos 

 

C) Publicação na área de Filosofia: até 4,0 pontos. 

 

c.2) Resumos publicados em anais de eventos: 0,5 por resumo; 

c.3) Artigos publicados em periódicos qualificados pela Capes: 

c.3.1) Qualis A1, A2 A3 ou A4: 3,5 pontos; 

c.3.2) Qualis B1: 3,0 pontos; 

c.3.3) Qualis B2: 2,5 pontos; 

c.3.4) Qualis B3: 2,0 pontos; 

c.3.5) Qualis B4: 1,5 pontos; 

c.3.6) Qualis B5 ou C: 1,0 ponto. 

c.4) Capítulo de Livro publicado: 1,5 pontos por capítulo; 

c.5) Texto completo publicado em anais de eventos: 1,5 pontos por texto completo 

publicado; 

c.6) Livro publicado na área de Filosofia (acima de 75 páginas): 3,0 pontos; 

c.7) Livro publicado em outra área acadêmica (acima de 49 páginas): 0,5 pontos 

(máximo de 1,0 ponto) 

c.8) Tradução de textos de Filosofia: 0,1 ponto para cada 8 páginas de tradução. 

 

d) Curso de Pós-Graduação lato sensu: até 1,0 ponto 

e.1) Especialização lato sensu com integralização de 320 horas ou 18 meses na área de 

Filosofia: 0,5 por curso. 

 

e) Domínio de língua estrangeira (no idioma que necessita ter proficiência para o 

doutorado sanduíche): até 1,0 ponto 

e.1) Curso de língua: 0.25 por semestre 

e.2) Curso instrumental: 0,25 por semestre 

 



 
6- DO RESULTADO 

 

V.1 O resultado final será publicizado no dia  13 de fevereiro de 2023 às 18 hs, no site do 

Curso de Filosofia (www.filosofia.ufc.br), seguindo a ordem decrescente das notas finais. 

V.2 Em caso de empate, será considerada a maior Média Final do Histórico, caso ainda 

permaneça, a maior nota do Currículo. 

 
 

7- DAS DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES  
 

 O candidato que não apresentar a documentação, junto à Pró-reitoria de Pós-Graduação 

a tempo, estará desclassificado e será chamado o próximo da lista de classificação (ver 

documentação exigida no Art 8.7. em https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf)   
 

8- Do calendário 

 

VII.1. Inscrições: de 02/02/2023 a 10/02/2023 até às 18 hs via e-mail 

selecaofilosofiaufc@gmail.com 

VII.2. Homologação das Inscrições: 10/03/2023 às 20 horas na página do Curso de 

Filosofia (www.filosofia.ufc.br). 

VII.3. Publicação do resultado final: até às 20:00 horas do dia 13/02/2023 na página do 

Curso de Filosofia (www.filosofia.ufc.br). 

 

Fortaleza, 01  de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva Sahd 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFC 
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