
             
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em História 

________________________________________________________ 
EDITAL 001/PPGH/2018 

 

                                      (Programa de Doutorado S         

no Exterior)  

 

                                                                               

                              - PDSE/CAPES. Informa-se que o PPGH tem direito a 12 

meses de bolsa, que podem ser                 02 (duas) cotas de seis meses. O período de 

vigência da bolsa de estudos no exterior deve estar em conformidade com                 

CAPES.  

                               -                                        05 a 06 

de fevereiro                     das 9                                                 

                                         no dia 07/02, sendo o resultado publicado no 

mesmo dia.                                                                            

                                                                                       

                   , publicadas no site http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-

exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse  

Para a candidatura, o aluno de doutorado do PPGH deve:  

 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;  

 N                                                ;  

 Estar regularmente matriculado no PPGH;  

                                                                           

no                                                                              

                             , estadual ou municipal;  

                     lado                                              

neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente;  

                                                                   

                                                                                          

                                                                              o final e a 

defesa da tese;  

                                              ;  

                                                                            

                                                    .  

                                         ratuito e pode ser realizado no site 

https://orcid.org/  

 

                            :  
 

                                                                         

seguintes documentos na Secretaria do Programa:  

 



                              H/UFSC impresso, devidamente preenchido e 

assinado pelo candidato (Anexo I);  

 

                                                          , com cronograma do 

plano de atividades. O plano de estudos d                                       

                                         ; i                                          

                               ; o                                               

objeto de estudo; metodologia a ser empregada;  

cronograma das atividades; e, justificativa para a escolha da IES de destino e 

coorientador no exterior.  

 

                                             ;  

 

Cópia impressa do Histórico escolar do doutorado; 

 

Carta do orientador brasileiro justifican                                             

o desenvolvimento das atividades propostas;  

 

                                                                                

                                                  , de forma a se compatibilizar 

com o prazo definido pela IES brasileira;  

 

                                              ;  

 

Certificado                                                                      

                                                      .  

 

                          :  

 

a) importância e originalidade do trabalho que o candidato se propôs realizar 

com bolsa PDSE (50%);  

 
b) mérito dos trabalhos de investigação ou especialização já realizados pelo 

candidato e das publicações de que seja autor (50%);  
 

            gerais:  
 

                                                                       

                                                                              

Avaliadora.  

                                                             18h do dia 07 de 

fevereiro de 2018.                                                               

                                12h do dia 08 de fevereiro de 2018 na secretaria 

do Programa.  

 

Florianópolis, 31 de janeiro de 2018 

 

Beatriz Gallotti Mamigonian 

Coordenadora do PPGH 



ANEXO I 

 

 

 

                         
 

                                                   _______________, 

CPF: _______________________, registro ORCID # _________________,             

                                     -                                                 

                                                                                          

                                                                , estar de acordo com as 

                                 s estipulados pelo PPGH da UFSC, pelo Edital 

47/2017/PSDE                                                                         

                                                 01/2018 PPGH.  

 

 


