
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

Edital Interno Nº 02/2022– PPGD 

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá comunica a 
abertura das inscrições para a seleção de discentes com interesse na candidatura ao EDITAL 
Nº 10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 
EXTERIOR (PDSE), publicado no Diário Oificial da União em 16/02/2022 | Edição: 33 | 
Seção: 3 | Página: 84, nos termos do presente Edital Interno. 

O presente Edital Interno selecionará candidatos à bolsistas no âmbito do Programa 
Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), 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. 

Considerando os termos do EDITAL Nº 10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) publicado no Diário Oificial da União 
em 16/02/2022 | Edição: 33 | Seção: 3 | Página: 84, cabe a instituição de ensino superior com 
curso de Doutorado realizar uma seleção interna das candidaturas para comunicação à CAPES 
e, seguindo o calendário previsto, posterior homologação no sistema CAPES das inscrições 
devidamente homologadas. 

Os candidatos que realizarem a inscrição e participação na presente seleção interna 
declaram, para todos os fins de direito que têm integral conhecimento de conteúdo e forma do 
EDITAL Nº 10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 
EXTERIOR (PDSE) publicado no Diário Oificial da União em 16/02/2022 | Edição: 33 | Seção: 
3 | Página: 84. 

1. Requisitos obrigatórios para a inscrição e deferimento da candidatura interna, 
seleção e inscrição no sistema da CAPES: 

1.1. ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente ou autorização de residência no Brasil; 

1.2.  não possuir título de doutor em qualquer área do conhecimento no momento da inscrição; 

1.3. estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação em nível de doutorado, com 
nota igual ou superior a quatro na Avaliação da CAPES; 

1.4. não ultrapassar o período total para o doutoramento, de acordo com o prazo regulamentar 
do curso para defesa da tese, devendo o tempo de permanência no exterior ser previsto de modo 
a restarem, no mínimo, seis meses no Brasil para a integralização de créditos e a defesa da tese; 

1.5. ter integralizado o número de créditos referentes ao programa de doutorado no Brasil que 
seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, após a realização 
das atividades no exterior; 
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1.6. ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo menos, o primeiro ano 
do doutorado, tendo como referência a data de encerramento da inscrição no sistema da CAPES 
referente a este Edital; 

1.7. ter a proficiência mínima em língua estrangeira exigida no Anexo II deste Edital, tendo 
como referência para validade do teste a data de encerramento da inscrição no sistema da 
CAPES; 

1.8. ter identificador ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) válido no ato da inscrição 
no sistema da CAPES referente a este Edital; 

1.9. não acumular benefícios financeiros para a mesma finalidade de órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal, estadual ou municipal, de agência estrangeira, ou ainda salário 
no país de destino, devendo o candidato declarar a recepção de outras bolsas. Na ocasião de 
aprovação da bolsa, requerer a suspensão ou cancelamento do benefício preexistente, de modo 
que não haja acúmulo de benefícios durante o período de estudos no exterior. 

1.10. não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no exterior neste ou em 
outro curso de doutorado realizado anteriormente; 

1.11. não estar em situação de inadimplência com a CAPES ou quaisquer órgãos da 
Administração Pública 

2. Documentos necessários para inscrição de candidatos 

2.1. Currículo Lattes atualizado até a data da inscrição. 

2.2. Requerimento de inscrição dirigido à Coordenação do PPGD, nos termos do ANEXO I; 

2.3. Demais comprovações necessárias nos termos do item 1. (Requisitos obrigatórios para a 
inscrição e deferimento da candidatura interna, seleção e inscrição no sistema da CAPES). 

3. Inscrição 

A documentação prevista no item 2. acima deve ser encaminhada em pdf, juntamente com o 
requerimento de inscrição por e-mail (eduardo.val@estacio.br), dentro do prazo previsto no 
Cronograma do presente Edital Interno. 

4. Seleção 

A  Banca examinadora integrada pelos Professores Doutores: Carlos Eduardo Adriano Japiassú 
(Coordenador do PPGD), Eduardo Manuel Val (Coordenador Adjunto do PPGD), Adriano 
Moura da Fonseca Pinto ( Coordenador Adjunto do PPGD) avaliará as candidatras levando em 
consideração os requisitos obrigatórios para a inscrição acima indicados no item 1 e também 
os aspectos relacionados abaixo, tudo nos termos indicados pela CAPES no EDITAL Nº 
10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 
EXTERIOR (PDSE) publicado no Diário Oificial da União em 16/02/2022 | Edição: 33 | Seção: 
3 | Página: 84: 
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I - adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital; 

II - a plena qualificação do candidato com comprovação do desempenho acadêmico e potencial 
cientifico para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior; 

III - pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua exequibilidade 
dentro do cronograma previsto; 

IV - adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-cientifica do coorientador no 
exterior às atividades que serão desenvolvidas. 

5. Cronograma 

Considerando as normativas do EDITAL Nº 10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) publicado no Diário Oificial da União 
em 16/02/2022 | Edição: 33 | Seção: 3 | Página: 84, o presente Edital Interno, suas etapas e 
atividades da Universidade Estácio de Sá estão inseridas no calendário divulgado pela CAPES 
e, por óbvio, também sujeito às possíveis adequações e comunicações supervenientes: 

 

EVENTO DATAS 

Inscrições por e-mail (eduardo.val@estacio.br). 
15 de março de 2022 até às 18h (horário 
oficial de Brasília) até 22 de março de 
2022 

Seleção Interna e divulgação do Resultado. 23 de março de 2022 a partir das 18h 

Prazo para recurso. 
24 de março de 2022 até às 18h (horário 
oficial de Brasília) 

Avaliação dos recursos. 25 de março a partir das 18h 

Divulgação do Resultado Interno Final. Até 31 de março de 2022. 

Inscrição, pelos PRÓPROS CANDIDADTOS, no 
sistema da CAPES,incluindo preenchimento do 
formulário de inscrição online e envio da 
documentação obrigatória. 

04 de abril até o dia 25 de abril de 2022 até 
as 17 horas (horário oficial de Brasília). 

Homologação, pela IES, dos candidatos inscritos 
no sistema da CAPES. 

02 à 13 de maio de 2022 ate as 17 horas 
(horário oficial de Brasília). 

Publicação da relação das inscrições 
homologadas pela IES. 

Até 18 de maio de 2022 

6. Disposições gerais: 

6.1. Os candidatos com inscrições homologadas pela CAPES deverão  estar atentos às demais 
fases  previstas no EDITAL Nº 10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO 
SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) publicado no Diário Oificial da União em 16/02/2022 
| Edição: 33 | Seção: 3 | Página: 84. 

6.2. A Comissão Avaliadora  analisará e responderá eventuais dúvidas ao presente Edital 
Interno, observada a tempestivida das etapas do Cronograma acima indicado. 
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Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano Japiassú  

Coordenador do PPGD/ UNESA 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO COM TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 
 
 

Nome:  

E-mail:  

Telefone/WhatsApp (com DDD):  

Linha de pesquisa:  

Professor orientador:  

Ano e semestre de ingresso no PPGD:  

 
 
Declaro, para todos os fins de direito que li na integralidade o Edital de Seleção Interna 02/2022 do 
PPGD/UNESA e também o  EDITAL Nº 10/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) e, como discente regular com matrícula ativa 
no Doutorado do PPGD – UNESA no  semestre 2022, solicito minha inscrição no presente processo de 
seleção de bolsas PDSE/CAPES.  
 
Atenciosamente, 

 
Rio de Janeiro,  de março de 2022. 

 
 

_____________________________ 
Nome legível e assinatura 
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