
 

 
 
 

 

 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA, por meio da Diretoria de Pós-Graduação, 
comunica o Calendário de Seleção do Edital PDSE/PROPESP no. 05/2022 no âmbito do PROGRAMA 
DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR | PDSE CAPES EDITAL no. 10/2022, que tem como 
disposição selecionar doutorandos para fomentar o intercâmbio científico e a qualificação acadêmica 
de discentes do Brasil, por meio da concessão de bolsas no exterior na modalidade Doutorado 
Sanduíche. 

As bolsas são destinadas a doutorandos(as) de PPGs, com nota CAPES igual ou superior a 4 
(quatro). 

  

Responsável | Atividades UFPA Período 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: Comissão realiza Seleção 
Interna. Até 23 de março de 2022 

COORDENAÇÃO PPG: Envio dos dados e documentos dos alunos 
selecionados via PROCESSO SIPAC para Diretoria de Pós-
Graduação (11.72.02). 

Assunto CONARQ: Código 382  INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

Até 24 de março de 2022 

PROPESP: Publicação do resultado final das candidaturas na página 
da PROPESP. 

Até 31 de março de 2022 
 

Atividades sistema CAPES Período 

CANDIDATOS: Inscrição no sistema CAPES e envio de 
documentação obrigatória. 

De 04 de abril a 25 de abril de 2022, 
até as 17 horas  

(horário oficial de Brasília). 

PROPESP: Homologação das inscrições no sistema CAPES.  De 02 a 13 de maio de 2022, até as 
17 horas 

(horário oficial de Brasília) 

CAPES: Emissão das Cartas de Concessão. A partir de 23 de junho de 2022 

 Início dos estudos no exterior pelo bolsista Setembro a Novembro de 2022 
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CALENDÁRIO 2022 

Contatos e dúvidas 
E-mail: dpg.propesp@ufpa.br 

Assunto: PDSE | PPG 
 

Bolsas - duração e cota por PPG: 
A duração de cada bolsa varia de seis a dez meses. Cada PPG poderá ser atendido com cota para 1 

bolsista, em conformidade com as cotas disponíveis via edital. 



 

 
 
 

 

Para participar do Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior da CAPES os(as) 
doutorandos(as) devem comprovar o nível de proficiência nas línguas estrangeiras conforme 
determinado no Anexo II do Edital CAPES PDSE No. 10/2022 
 
 As proficiências solicitadas para os diferentes testes nos idiomas a seguir: 

 

Idioma Nível de proficiência solicitado pela CAPES 

Língua Inglesa 

§ TOEFL IBT (Internet-Based Testing): 
mínimo de 71 pontos, com validade de dois 
anos; Será aceito o MyBest scores to 
TOEFL iBT.  

§ TOEFL ITP (Institutional Testing 
Program): mínimo de 527 pontos, com 
validade de dois anos; 

§ IELTS (International English Language 
Test): mínimo 6, com validade de dois 
anos, sendo que cada banda (listening, 
reading, writing e speaking) deverá ter nota 
mínima cinco; ou  

§ Certificado de Cambridge: nível mínimo 
B2, sem prazo de validade, sendo aceitos os 
cerificados FCE (B2) Frist, CAE/C1 
Advanced ou CPE/C2 Proficiency. 
 

Língua Francesa 

§ TCF (Test de Connaissance du Français) 
TP: nível B2, no mínimo, nas provas 
obrigatórias (resultado global), com 
validade de dois anos;  

§ TCF CAPES: nível B2, com validade de 
dois anos;  

§ DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française): mínimo de B2, sem prazo de 
validade; ou  

§ DELF (Diplôme d’Études en Langue 
Française): mínimo de B2, sem prazo de 
validade 
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Língua Alemã 

§ Certificado do Instituto Goethe: mínimo de 
B2, sem prazo de validade;  

§ TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): 
mínimo de TDN3, sem prazo de validade;  

§ OnSET (online-Spracheinstufungstest): 
mínimo de B2, sem prazo de validade; ou  

§ DSH (Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang): mínimo de DSH1, sem 
prazo de validade. 

Língua Espanhola 

§ DELE (Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera), emitido pelo Instituto Cervates: 
mínimo de B2, sem prazo de validade; ou  

§ SIELE (Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española): 
mínimo de B2 em todas as provas, validade 
de 5 (cinco) anos. O candidato deverá 
realizar o exame completo (Listening 
comprehension; Reading comprehension; 
Writing expression and interaction; Oral 
expression and interaction). Exames 
parciais não serão aceitos pela CAPES. 

Língua Italiana 

§ IIC (Istituto Italiano di Cultura): teste Lato 
Sensu, mínimo de B2, validade de um ano;  

§ CELI (Certificato di Conoscenza della 
Lingua Italiana): mínimo CELI 3, sem 
prazo de validade; ou  

§ CILS (Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera): mínimo CILS due B2, 
sem prazo de validade, será aceito o teste 
Lato Sensu do Istituto Italiano di Cultura: 
nível mínimo B2, com validade de um ano. 
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Outras informações pertinentes: 

- Para candidatos com destino a países de língua portuguesa, o candidato deverá 
apresentar, obrigatoriamente, a comprovação de nível mínimo de proficiência em inglês, 
conforme descrito acima. 
- Os candidatos com destino a países de língua não especificada anteriormente deverão 
apresentar certificado de proficiência no idioma do país de destino, emitido por instituição 
oficialmente reconhecida, com nível mínimo B2, ou uma das alternativas relacionadas 
acima, desde que conste expressamente na carta do co-orientador no exterior a 
aceitação do certificado pela instituição de destino. 
- O teste de proficiência em língua inglesa descrito acima poderá ser aceito para qualquer 
país, desde que conste expressamente na carta do co-orientador no exterior a aceitação 
do certificado pela instituição de destino. 
- Candidatos que comprovarem ter residido em um determinado país por um período 
superior a 12 meses, e que tenha deixado esse país há no máximo 10 anos, com evidência 
de certificação de estudos acadêmicos formais (diploma de ensino médio, de escola 
técnica, de graduação ou de pós-graduação) lá obtido, estão dispensados da 
apresentação do certificado de proficiência na língua desse país. 
- Será considerado como limite de validade dos testes de proficiência o último dia de 
inscrição na CAPES para a bolsa pleiteada. 
-O comprovante válido de proficiência em língua estrangeira deverá ser apresentado no 
ato da inscrição na CAPES. 
- Os requisitos de proficiência listados serão exigências da CAPES e não dispensarão o 
atendimento das exigências da instituição de destino no exterior. 
- A realização do teste de proficiência será de inteira responsabilidade do candidato. 

 
 

Edital PDSE/CAPES 010/2022 e Anexos 

Edital: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/16022022_Edital10.22PDSE.pdf 

Anexo I: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/16022022_Edital_1631066_Anexo_I___Termo_de_Outorga.pdf 

Anexo II: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/16022022_Edital_1633531_Anexo_II___Proficiencia.pdf 

 Contatos e dúvidas 
E-mail: dpg.propesp@ufpa.br 

Assunto: PDSE | PPG 
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