UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA

TERMO DE SELEÇÃO
A Comissão de seleção, composta pelos membros abaixo assinados e nomeados
pela portaria nº 001/2019 PPgEM com base no Edital CAPES nº47/2017 apresenta os
candidatos selecionados para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE),
em cumprimento ao Edital Nº 041/2018 - PPgEM– Processo Seletivo PDSE 2018/2019.
Abaixo segue relacionada a documentação de cada um dos candidatos aprovados
e classificados, que está anexada junto a este termo:
I - Formulário específico de inscrição para doutorado sanduíche no exterior preenchido
integralmente (ANEXO I);
II - Currículo Lattes atualizado;
III - Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada, justificando a
necessidade do estágio e demonstrando interação técnico-científica com o coorientador
no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;
IV - Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado da
instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início e término
do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES
brasileira;
V - Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter produção
científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; e
VI- Plano de pesquisa, em português.
Ao todo, dois discentes apresentaram candidatura para a referida bolsa, sendo
que a Comissão, após análise da documentação, classifica e aprova os seguintes
candidatos:
1º
2º

Candidatos
John Willian Lopes
Marília Graziella Ferreira da Silva

Aprovado/Classificado
Aprovada/Classificada

A Comissão esclarece que os dois candidatos cumprem os requisitos solicitados
no edital porque são brasileiros, não possuem título de doutor, estão regularmente
matriculados no Doutorado em Estudos da Mídia, que é nota 4 na avaliação quadrienal

da Capes, além de apresentarem candidatura individual, não acumulam a bolsa de
doutorado sanduíche no exterior com outras no Brasil provenientes de recursos da
Capes ou de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, não foram contemplados com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior
neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente. Todos os candidatos
integralizaram um número de créditos referentes ao programa de doutorado no Brasil,
que seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, possuem tempo hábil,
após a realização do estágio no exterior para concluir o doutorado no tempo definido
conforme esclarece o inciso VII, do artigo 3.1, do Edital Nº 005/2018 - PPgEM–
Processo Seletivo PDSE 2018/2019, do Edital CAPES nº 41/2018. Todos os candidatos
não obtiveram aprovação no exame de qualificação, mas já cursaram o primeiro ano do
doutorado. Os dois candidatos possuem tempo para não ultrapassar período total do
doutorado, 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, 6 (seis)
meses no Brasil para a redação final e a defesa da tese. Ademais, todos os candidatos
possuem condições de comprovar a proficiência linguística mínima, conforme
requisitos do item 4.5.1.9. do referido edital, no momento da concessão da bolsa de
estudos e possuem o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a
área acadêmica e de pesquisa.
Nada mais havendo, a Comissão de seleção, para o Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE), presidida por mim, Valquíria Aparecida Passos Kneipp
(coordenadora do PPgEM), e composta pelos professores doutores Maria Helena Braga
e Vaz da Costa (professora permanente do PPgEM) e Luciano Victor Barros Maluly
(membro externo Eca/USP) e do representante discente Geilson Fernandes de Oliveira
assinamos e encaminhamos este termo de seleção à Pró-reitoria de Pós-graduação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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