
  
  
  

CHAMADA N. 01/2021 – SELEÇÃO DE CANDIDATAS(OS) PARA BOLSA DE  
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – EDITAL N. 001/2021 

CAPESPRINT -RETIFICADO em 23/07/2021 
  
  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação de Filosofia (PPGF) da Universidade  
Federal da Bahia, no uso de suas atribuições, torna público a abertura da chamada interna n.º 
01/2021 para seleção de candidatas(os) para bolsa de doutorado sanduíche no exterior em 
atenção ao Edital PROPG N.º 001/2021 PRINT/UFBA  
(https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/edital_001_2021_doutorado_sndui 
che.pdf 
https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/edital_001_2020_sanduiche_atualiz
ado_22_07.pdf), para implementação entre outubro de 2021 e março de 2022.   

  

Todas as propostas selecionadas pelo Colegiado do PPGF deverão estar associadas aos 
temas e países de destino do PRINT/UFBA  
(https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/temas_capes_print.pdf), conforme 
previsto no Projeto Institucional aprovado pela CAPES, disponível na página 
www.capesprint.ufba.br.   

  

O PPGF poderá indicar até 06 (seis) doutorandas(os) selecionadas(os), em ordem de 
prioridade, para a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação.  

   

As(os) candidatas(os) e as(os) coorientadoras(es) deverão atender aos requisitos listados 
no EDITAL n.º 001/2021 PRINT/UFBA.   

  

As inscrições deverão ser realizadas por meio do envio de mensagem eletrônica para o 
e-mail da secretaria do PPGF secretariappgf@ufba.br com cópia para wjsf.ufba@gmail.com e 
carlota.ibertis@gmail.com., com cópia para silva.marco@ufba.br e rafaelazize@gmail.com. O 
e-mail deverá indicar no assunto “Inscrição na Chamada Bolsa Sanduiche – [nome do 
candidato]”.   

  

Os documentos necessários para efetuar a inscrição:   

a) Ficha de inscrição disponível na página www.capesprint.ufba.br;  

b) Declaração de aprovação do(a) candidato(a) em exame de qualificação ou em projeto de tese, 
assinada pela Secretaria do do PPPG;  

c) Declaração da instituição de destino, no formato indicado no EDITAL n.º 001/2021  
PRINT/UFBA;   

d) Declaração do(a) orientador(a) brasileiro(a), no formato indicado no EDITAL n.º 001/2021  
PRINT/UFBA;   

e) Plano de pesquisa com, no máximo, 12 (doze) páginas, contendo os itens especificados no 
EDITAL n.º 001/2021 PRINT/UFBA.   

       



f) Curriculum Vitae do orientador estrangeiro. 

  

 

  
Todos os documentos para efetuar a inscrição devem estar em um único arquivo 

identificado e em extensão PDF. As inscrições com documentação incompleta e/ou que não 
preencherem os requisitos exigidos por esta Chamada serão indeferidas.   

O processo seletivo interno será realizado por uma Comissão de Seleção Interna 
composta por 03 (três) professores(as), com título de doutor(a) ou equivalente, sendo um de 
outra instituição, e um(a) estudante de doutorado do Programa que não esteja concorrendo à 
bolsa.  

Aconselha-se que os candidatos leiam com atenção o Edital n.º 001/2021  
PRINT/UFBA  disponível  em  
https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/edital_001_2021_doutorado_sndui 
che.pdf. 

https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/edital_001_2020_sanduiche_atualiz
ado_22_07.pdf 

 

  
Cronograma  

  
Inscrições  27/04 a 15/05/2021 até 30/07/2021 
Divulgação das Inscrições homologadas  16/05 às 12h 02/08/2021 
Recursos das Inscrições homologadas  16/05 até 23:59 03/08/2021 
Resultado final das Inscrições homologadas  17/05 às 12h 04/08/2021 
Avaliação das propostas pela Comissão  17/05 a 25/05 04/08/2021 
Divulgação do resultado preliminar  25/05 às 12h 05/08/2021 
Recursos ao resultado preliminar  26/05 até 23:59 06/08/2021 
Resultado da análise dos recursos  28/05 às 12h 09/08/2021 
Resultado final  28/05 às 18h 10/08/2021 
Envio das propostas aprovadas para a 
PROPG  

Até 30/05 15/08/2021 

  
  

Salvador, 26 de abril de 2021.  
(Adendo em 23 de julho de 2021) 

  
  
 

Marco Aurélio Oliveira da Silva 

Coordenador do PPGF-UFBA  

  

 

  
  

       

  
  


