
 

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) 

EDITAL Nº 19/2020 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Link de acesso ao PDSE-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  

 

A seleção ao PDSE/CAPES edital 19/2020 deve cumprir todos os requisitos do Edital nº 19/2020 e 

as normas da CAPES. 

 

FLUXO SEI e INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• Criar o processo “Strito sensu: processo de seleção”; 

o Em especificação informar: “Seleção PDSE/CAPES edital 19/2020”;  

o Informar nível de acesso: “Público”; 

• Inserir o documento externo “edital”  

o Em especificação informar “Seleção PDSE/CAPES edital 19/2020”; 

• Inserir ou criar o documento “portaria comissão” ou equivalente;   

o A comissão examinadora poderá ser nomeada pelo(a) coordenador(a) do PPG ou 

pelo(a) Diretor(a) da unidade acadêmica ou seus substitutos legais. 

• Para orientação dos candidatos interessados o PPG deverá: 

o Elaborar edital específico do PPG para o certame, ou; 

o Elaborar o documento de instrução sobre a participação; 

▪ Em ambos os casos observar o edital PDSE/CAPES edital 19/2020 e as normas 

da CAPES, em especial o item 9 e seus subitens. 

• Inserir o documento “Instrução” ou “edital”, poderá ser inserido PDF (documento produzido 

pelo PPG fora do SEI); 

• Criar o documento “Ata”;  

o Esse documento deverá ser criado e assinado eletronicamente no SEI, pela comissão 

examinadora; 

o Na ata deverá conter o item “resultado final” do certame com o(a) candidato(a) 

contemplado(a) e os(as) reservas(as) em ordem de classificação;  

o Como sugestão indicamos seguinte redação: 

▪ Candidato aprovado: (informar matrícula e nome completo); 

▪ Candidato aprovado como primeiro reserva:  

▪ Candidato aprovado como segundo reserva: 

▪ Candidato aprovado como terceiro reserva: 

o Tanto o(a) candidato(a) aprovado(a) quanto os(as) candidatos(as) reservas deverão se 

inscrever no sistema CAPES;  

o Somente os reservas inscritos poderão ser nomeados e homologados em caso de 

eventual desistência/impedimento candidato(a) aprovado(a); 

• Criar o documento “Informe”;  

o Em especificação informar “Resultado final seleção PDSE/CAPES edital 19/2020”; 

• Enviar o processo SEI para a DIAPG com o ofício de encaminhamento até dia 11 de março 

de 2021 para que se possa inserir no sistema os nomes dos candidatos(as) autorizados(as) a 

realizar a inscrição.  
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