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. 016/2020 no âmbito do
PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR | PDSE CAPES EDITAL no. 19/2020,

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 acadêmicos, com nota CAPES igual
ou superior a 4 (quatro).

Responsável | Atividades UFPA

Período

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Comissão realiza
Seleção Interna
COORDENAÇÃO

PPG:

Envio

dos

dados

Até 09 de março de 2021

e

documentação dos alunos selecionados via SIGAA/UFPA.
Atenção: o link do SIGAA para envio dos dados será

10 de março de 2021

ativado e comunicado até o final de fevereiro/2021.
PROPESP:

Publicação

do

resultado

final

das

candidaturas na página da PROPESP.

Atividades sistema CAPES
CANDIDATO: Realiza inscrição no sistema CAPES e
envia documentação obrigatória.

PROPESP: Homologa a
 s inscrições no sistema CAPES
CAPES: Emite as Cartas de Concessão

Início dos estudos no exterior pelo bolsista

Até 12 de março
 de 2021

Período
De 15 de março a 1º de abril de
2021, até as 17 horas
(horário oficial de Brasília).
De 06 a 12 de abril de 2021, até
as 17 horas
(horário oficial de Brasília)
A partir de 19 de abril de 2021
Julho a Setembro de 2021

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 III do Edital CAPES PDSE No. 19/2020
As proficiências solicitadas para os diferentes testes nos idiomas a seguir:

Idioma

Nível de proficiência solicitado pela
CAPES
●

TOEFL IBT (Internet-Based
Testing): mínimo de 72 pontos, com
validade de dois anos;

●

TOEFL ITP (Institutional Testing
Program): mínimo de 543 pontos,
com validade de dois anos;

Língua Inglesa

●

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.

●

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

●
Língua Francesa

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

●

DALF

(Diplôme

Approfondi

de

Langue Française): mínimo de C1,
sem prazo de validade; ou
●

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

●
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

●

●
Língua Italiana

●

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, validade de 5 (cinco)
anos. O candidato deverá realizar o
exame completo e atingir B2 em
cada
banda
(Listening
comprehension;
Reading
comprehension; Writing expression
and interaction; Oral expression and
interaction). Exames parciais não
serão aceitos pela CAPES.
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.

Na UFPA testes de proficiência poderão ser realizados a partir de calendário organizado
pelo Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da Universidade

Federal do Pará (NucLi-IsF). Para obter informações, entre em contato por meio do
e-mail nucli.ufpa@gmail.com

