
 

 

EDITAL N. 06/2022 
 

Edital de seleção interna para bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior 

 

O Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA), no uso de suas 

atribuições, torna público o Edital de seleção interna para bolsas do Programa 

de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) para saída entre abril e dezembro 

de 2023, no âmbito do EDITAL CAPES. A concessão da bolsa estará 

condicionada ao cumprimento das regras e cronogramas estabelecidos pela 

CAPES em seu edital EDITAL n.º 003/2022 CAPES PRINT UFBA, disponível em 

https://capesprint.ufba.br/editais 

 

1. DOS REQUISITOS E RESPONSABILIDADES 

O(s) candidato(s) deve(m) estar atento(s) ao cumprimento de todos os requisitos 

exigidos no EDITAL n.º 003/2022 CAPES PRINT UFBA, publicado no site 

https://capesprint.ufba.br/editais. É de total responsabilidade do(s) candidato(s), 

caso selecionado, apresentar à CAPES, dentro dos prazos previstos no 

mencionado Edital, a documentação exigida. 

 

A concessão das bolsas estará condicionada ao cumprimento das regras e 

cronogramas estabelecidos pelo NPGA, pela PROPG e pela CAPES. 

 

Para a seleção interna, será formada pelo NPGA uma Comissão de Seleção, em 

conformidade com o item 3.1.2 do EDITAL n.º 003/2022 CAPES PRINT UFBA. 

Discentes que se candidatarem a este Edital, assim com seus(suas) 

respectivos(as) orientadores(as), não poderão compor a Comissão. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições para este Edital deverão ser efetuadas até às 23:59 horas (horário 

de Brasília) do dia 20 de novembro de 2022, através do envio de e-mail para o 

endereço eletrônico selecaonpga@gmail.com, indicando no campo do assunto 

“Bolsa Doutorado Sanduíche CAPES PRINT UFBA” e anexando os documentos 

abaixo indicados. 
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(a) Ficha de inscrição disponível na página da 

www.capesprint.ufba.br, devidamente preenchida e assinada; 

(b) Declaração de aprovação dos(as) candidatos(as) em exame 

de qualificação ou declaração de aprovação do projeto de tese 

assinada pelo(a) Coordenador(a) do  NPGA; 

(c) Declaração da instituição de destino, impressa em papel 

timbrado, datada e assinada pelo(a) coorientador(a) nessa 

mesma instituição, aprovando o plano de    pesquisa, 

identificando o título do projeto e o período de permanência 

do(a) doutorando(a), explicitando o mês e o ano de início e de 

término do estágio; 

(d) Declaração do(a) orientador(a) no NPGA, evidenciando: a 

previsão de defesa da tese do(a) candidato(a), confirmando que 

o retorno do(a) bolsista ao Brasil ocorrerá em período não 

inferior a 6 (seis) meses para a defesa da tese, incluindo 

justificativa do benefício acadêmico-científico esperado com o 

estágio e a necessidade do estágio no exterior para realização 

da pesquisa, bem como demonstrando, preferencialmente, 

resultados formais derivados da interação técnico-científica com 

o(a) coorientador(a) estrangeiro(a); 

(e) Curriculum vitae (em inglês ou português) do(a) coorientador(a) 

na instituição de  destino; 

(f) Plano de pesquisa com, no máximo, 10 (dez) páginas, com 

resumo e com clara indicação do tema de vínculo no projeto 

geral CAPES PRINT UFBA (disponível em 

https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/propo

sta.pdf) quais sejam: (i) Cidade História, Cultura e Poder) e 

(ii) Estudos em teoria e prática de gestão e organização 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A Comissão de Seleção formada no âmbito do NPGA seguirá os mesmos 

critérios e pesos do Comitê Gestor do CAPES PRINT UFBA, quais sejam: 

(a) Tradição acadêmico-científica da instituição de destino – peso 2.0; 

(b) O curriculum vitae do(a)coorientador(a) na instituição de destino, 

considerando, quando pertinente, o seu índice h – peso 1.0; 

(c) O projeto de pesquisa/plano de pesquisa submetido, 

considerando seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 

esperados com seu desenvolvimento – peso 3,0; 

http://www.capesprint.ufba.br/
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(d) Aderência da proposta ao tema do projeto CAPES PRINT UFBA 

em que se insere, considerando os temas aos quais o PPGRI está 

vinculado e os países de destino elecandos nesses temas – peso 1.0; 

(e) Imprescindibilidade do estágio no exterior para realização da 

pesquisa, atestada pelo(a) orientador(a) no NPGA – peso 3.0. 

 

O NPGA indicará ao CAPES PRINT UFBA lista contendo até 06 (seis) 

indicações, por ordem de prioridade.  
 

4. DO CRONOGRAMA 

Inscrição de candidaturas por doutorandos(as) no  

NPGA 

Até 20 de novembro de 2022 

Nomeação da Comissão de Seleção 21 de novembro de 2022 

Resultado da avaliação da Comissão de Seleção 25 de novembro de 2022 

Reunião de Colegiado para homologação do resultado 

apresentado pela Comissão de Seleção 

01 de dezembro de 2022 

Inscrição, feita pela Coordenação do NPGA, das 

candidaturas aprovadas na plataforma SAPI 

Até 05 de dezembro de 2022 

 
Salvador, 26 de outubro de 2022 
 
Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho 
Coordenador do NPGA 


