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EDITAL 01 - PPGCG/UFPR 
 

A Comissão de Seleção do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Capes para o 
período de agosto a novembro de 2018,  formada pelos Professores Dra. Claudia Pereira Krueger 
(representante da Coordenação do Programa), Dr. Antonio Maria Garcia Tommaselli – UNESP -PP 
(representante externo) e doutoranda Mônica Cristina Castro (Representante Discente), no uso de 
suas atribuições e em cumprimento ao disposto no edital 43/2017-PPGCG e Portaria n°186 de 29 de 
setembro de 2017/Capes, faz saber: 

 

CANDIDATOS APROVADOS, EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 

Classificação Candidato 

1 Elizeu Martins de Oliveira Junior 

2 Cristiane Kutianski Marchis Fagundes 

3 Suzana Daniela Rocha Santos e Silva 

4 Caio Anjos Paiva 
 

É de responsabilidade dos candidatos a inserção da candidatura no sistema CAPES, conforme Edital 
47/2017 CAPES. 
 
Todos os candidatos são considerados aprovados, sendo concedidas 02 cotas de bolsas, com duração 
de 6 meses cada uma, para os dois primeiros classificados. Os candidatos que porventura não 
obtenham o certificado de proficiência em língua estrangeira serão substituídos pelo seu 
subsequente na classificação. Deste modo, é importante que todos os classificados providenciem o 
documento até a data estabelecida. 
 
Conforme INFORMAÇÃO Nº 3/2018/UFPR/R/PRPPG/CPGSS, considerando os pedidos de ampliação 
do prazo de entrega dos certificados de proficiência em língua estrangeira, informamos que o prazo 
foi dilatado até o dia 02 de abril. Destaca-se que a extensão de prazo refere-se exclusivamente ao 
referido certificado, devendo os demais elementos estar conclusos dentro dos prazos fixados 
anteriormente. 
 
Pede-se que todos candidatos com potencial de concessão que efetuem inscrição na CAPES (até 23 
de março), todavia, apenas as candidaturas que atendam plenamente as demandas do edital nas 
datas do quadro abaixo serão homologadas pela PRPPG. A PRPPG não homologará candidaturas sem 
os respectivos certificados de língua estrangeira após o dia 02 de abril, ainda que os prazos da CAPES 
sejam distintos. Tais procedimentos visam garantir a plena ocupação das cotas de bolsa fornecidas, 
visto que a inscrição das candidaturas encerra dia 23 de março.  
 

Curitiba, 9 de fevereiro de 2018 
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