UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA
PARA O PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – CAPES
O Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS), da UFBA, torna público a
abertura de inscrições para a Seleção Interna do Programa de Doutorado Sanduíche no
Exterior (conforme Edital da Capes n. 47/2017).
Local de inscrição: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Estrada de São Lázaro, 197. Federação
CEP 40210-730 - Salvador - Bahia - Brasil
Contato: (71) 3235-4635/3283-6446 – msociolo@ufba.br
Horário da secretaria do PPGCS: 2ª a 6ª das 9:00 às 14:00 horas.
Período de inscrição de 16 janeiro a 03 de fevereiro de 2018.
Resultado da seleção com a classificação dos candidatos dia 06/02/2018
Critérios para as candidaturas:
1. Ter obtido aprovação no exame de qualificação;
2. Estar no prazo regulamentar do curso para a defesa de tese;
3. Ter anuência do orientador no Brasil;
4. Ter anuência de co-orientador no exterior;
5. Não acumular a bolsa de doutorado sanduíche no exterior com outras bolsas no Brasil
provenientes de recursos da Capes e/ou de outras agências de fomento que utilizem
recursos do Tesouro Nacional;
6. Não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou em
outro curso de doutorado realizado anteriormente.
7. Cumprir com os critérios e requisitos estabelecidos pelo edital 47/2017 da CAPES para
bolsa sanduíche no exterior.
Documentação para a inscrição:
1. Cópia da ata do exame de qualificação;
2. Cópia do histórico escolar;
3. Carta de recomendação do orientador, com justificativa da candidatura do orientando;
4. Carta de aceite de co-orientador da universidade do exterior;
5. Plano de pesquisa de no máximo 20 páginas, contendo título, justificativa, objetivos,
metodologia, cronograma por mês de atividades a serem realizadas no exterior (com
previsão para o período de 6 e de 12 meses), e referências bibliográficas;
Comissão de Seleção Interna
Prof. Luiz Claudio Lourenço – coordenador do PPGCS/UFBA
Prof. Marcelo Moura Mello – avaliador externo ao Programa de Pós-Graduação
Helder Bonfim – representante discente dos pós-graduandos (doutorando)
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