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Memorando-Circular n.º 15/2017-PPGCC 
                                                                                         Florianópolis, 29 de dezembro de 2017. 

	
	
	
	
	

	
Aos discentes do curso de doutorado do PPGCC e respectivos orientadores 
	
Assunto: Seleção interna de candidatos à cota de bolsa PDSE/CAPES 2017-2018 
 
1. Com o intuito de proceder à seleção interna dos candidatos à cota de bolsa de estágio 
em pesquisa de doutorado no exterior, ofertada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) por meio do Edital N.º 47/2017, estabelecemos as seguintes regras: 
 
I – REQUISITOS: além dos requisitos dispostos no item 4 do Edital CAPES N.º 47/2017, o 
candidato deverá: 

i. Ter cumprido, no mínimo, os dois primeiros semestres de curso; 
ii. Ter obtido aprovação nas disciplinas obrigatórias; 

iii. Ter obtido aprovação em 22 créditos de disciplinas optativas; 
iv. Ter obtido aprovação no Seminário de Andamento de Doutorado (SAD); 
v. Caso a data prevista para o início do estágio coincida com o quinto semestre do curso, 

o candidato fica obrigado a realizar o exame de qualificação do doutorado até o final 
do primeiro semestre letivo após o seu retorno; 

 
II - INSCRIÇÃO: para inscrever-se, o discente deverá entregar (na secretaria do PPGCC) os 
seguintes documentos, impreterivelmente até as 13h15min do dia 31 de janeiro de 2018; 

i. Formulário de candidatura (conforme Anexo I), devidamente preenchido e assinado; 
ii. Histórico escolar; 

iii. Plano de Pesquisa, conforme instruções contidas no Anexo II; 
iv. Cópia do Currículo Lattes do candidato, atualizado; 
v. Cópia do Currículo resumido do orientador no exterior, contendo inclusive a lista de 

publicações mais relevantes; 
vi. Formulário de Produção Científica (Anexo III), devidamente preenchido e assinado; 

vii. Documento(s) que comprove(m) a existência de parceria de pesquisa ou de projeto 
formalizado com orientador/grupo de destino no exterior (caso exista(m)); 

 



III - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: a comissão de seleção de candidaturas, a ser 
nomeada pela coordenação do PPGCC, usará os seguintes critérios para a classificação dos 
candidatos: 

i) (Peso 2) Desempenho acadêmico nas disciplinas cursadas; 
ii) (Peso 1) Exame de qualificação defendido e aprovado; 
iii) (Peso 4) Produção científica, através do demonstrativo de artigos publicados (análise 

dos últimos 5 anos, através do currículo lattes e do formulário de produção científica -
Anexo II); 

iv) (peso 1) Qualidade e grau de inserção internacional do grupo na instituição estrangeira 
acolhedora e qualificação do(a) orientador(a) naquela instituição; 

v) (peso 2) Parceira de pesquisa ou formalização de projeto com o grupo destino (artigos 
escritos em conjunto, projetos formalizados, cotutela, coorientação, vínculo com 
professores visitantes, entre outros). 

 
2.   A data de publicação do resultado da seleção, bem como outras informações que 
se fizerem necessárias, serão divulgadas no site do PPGCC. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I – Formulário de Candidatura  
 

 
 
 

________<assinatura do candidato>_____________ 
(Nome do Candidato) 

 
 
 
 

________<assinatura do orientador no PPGCC>________ 
(Nome do Orientador no PPGCC)

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Nome: 
Data de Ingresso no PPGCC: 
Nome do Orientador no PPGCC: 
Linha de Pesquisa associada à tese:  
Título provisório da tese (ou tema): 
Instituição de destino (e nome do grupo/laboratório): 
Nome do orientador na instituição de destino: 
Tempo desejado de permanência no exterior: [ ] 6 meses   [ ] 12 meses 



 
ANEXO II – Plano de Pesquisa  
 
O plano de pesquisa: 

a) Poderá ser escrito em língua inglesa; 
b) Deverá conter: 

i. Título; 
ii. Introdução e justificativa (apresentando a atualidade e relevância do tema);  

iii. Objetivos (com definição e delimitação clara do objeto de estudo); 
iv. Metodologia a ser empregada;  
v. Cronograma organizado por mês das atividades a serem realizadas no exterior 

(coerente com a duração pretendida para o estágio, i.e., 6 ou 12 meses);  
vi. Relevância das atividades a serem realizadas no exterior para o desenvolvimento 

científico e tecnológico da área (da Ciência da Computação) no Brasil no médio e 
longo prazos;  

vii. Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no 
médio e longo prazos (se for o caso);  

viii. Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, 
quando relevante.  

ix. Justificativa para a escolha da IES de destino e do orientador no exterior. 
x. Referências bibliográficas; 

 

c) Não poderá exceder 15 páginas (incluindo as referências bibliográficas); 
d) Deverá ser assinado pelo candidato, pelo orientador (obrigatoriamente) e pelo professor 

orientador no exterior (desejável). 
 

 
 
 
 
 



ANEXO III - Avaliação do Currículo Vitae  
 

Produção na Área de Ciência da Computação ou Afins 

Tipo de produção Quantidade1 Pontos Quantidade 
X Pontos 

N.º da(s) 
página(s)2 

Artigos Completos publicados em Periódicos SICLAP 2018 A1, A2 ou B1 na 
área ou afins  40   

Artigos Completos publicados em Periódicos SICLAP 2018 B2 a B3 na área 
ou afins  20   

Artigos Completos publicados em Periódicos SICLAP 2018 B4 a B5 na área 
ou afins  10   

Artigos Completos em Periódicos SICLAP 2018 C ou sem SICLAP 2018  5   
Artigos Completos em Conferências SICLAP 2018 A1, A2 ou B1  25   
Artigos Completos em Conferências SICLAP 2018 B2 a B3  15   
Artigos Completos em Conferências SICLAP 2018 B4 a B5  10   
Artigos Completos em Conferências SICLAP 2018 C ou sem SICLAP 2018  5   
Livros ou capítulo de livros publicados com ISBN  5   
Prêmio por Melhor Artigo, Trabalho ou Apresentação  5   

________<assinatura do candidato>___________ 
  (Nome do Candidato) 

                                                 
1 Número de itens 
2 Número das páginas do CV com documentos comprobatórios da quantidade indicada. 


