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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE - PPGCTS/CECH 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518417 - h�p://www.ufscar.br

RETIFICAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOOCIEDADE

 

Edital Interno de Seleção de candidaturas PDSE

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos
(PPGCTS/UFSCar) resolve re�ficar o edital do processo de seleção de candidatos(as) para o Programa de
Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), de acordo com o Edital CAPES nº 10/2022 e de acordo com o
Plano Estratégico de Internacionalização da UFSCar, conforme abaixo discriminado:

 

Onde se ê:

9. DAS INSCRIÇÕES

1.No ato da inscrição neste edital é necessária apresentação dos seguintes documentos e informações:

4. comprovante válido de proficiência em língua estrangeira, de acordo com o exigido no Anexo II do
Edital CAPES/PDSE n° 10/2022. Será considerado como limite de validade dos testes de proficiência o
úl�mo dia de inscrição na CAPES para a bolsa pleiteada.  Importante: O/A candidato/a poderá apresentar
teste de proficiência realizado de forma on-line/remota desde que aceitos pela IES de des�no, (descrito
na carta de aceite da ins�tuição no exterior) e confirmado pelas ins�tuições cer�ficadoras, listadas no
item 2 do Anexo II do Edital nº 10/2022, como equivalentes ao teste presencial sem qualquer prejuízo
para a qualidade do exame;

 

 

Leia-se:

9. DAS INSCRIÇÕES

1.No ato da inscrição neste edital é necessária apresentação dos seguintes documentos e informações:

4. 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; (25 de abril de 2022 até
as 17 horas – horário oficial de Brasília)

 

 

 

São Carlos, 11 de março de 2022.
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Prof. Dr. Vinicio Carrilho Mar�nez

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências, Tecnologia e Sociedade - PPGCTS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vinicio Carrilho Mar�nez, Coordenador(a), em
11/03/2022, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0621739 e o código CRC B023CE54.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.004396/2022-16 SEI nº 0621739 

Modelo de Documento:  Minuta de Errata, versão de 02/Agosto/2019  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0621739&crc=B023CE54

