
 

 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Memorando nº 093/2022-PRPPG        Cascavel, 30 de maio de 2022. 

 

Aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

Assunto: Homologações do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE) 

Em atendimento ao inciso V do item 4.1 do Edital nº 10/2022, 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), que institui o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) divulga 

a lista de homologação, em respectivo sistema da Capes, das 

inscrições dos candidatos aprovados no processo de seleção interno 

dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (Unioeste). 

A concessão da bolsa dependerá da análise documental a ser 

realizada por equipe técnica da Capes, que consistirá na verificação 

dos seguintes elementos: 

I - preenchimento integral e correto do formulário de 

inscrição online; 

II - fornecimento da documentação e informações obrigatórias 

para a candidatura; e 

III - atendimento aos requisitos do Edital. 

Após a análise documental, o candidato receberá comunicação 

da Capes da aprovação ou indeferimento de sua candidatura, podendo 

interpor recurso administrativo em caso de indeferimento, em 

conformidade com o previsto no Edital. 

Havendo divergência nas informações apresentadas, a Capes 

poderá solicitar o envio de documentação comprobatória complementar 

para instrução da análise documental. A documentação solicitada não 

poderá trazer fatos novos ao processo e deverá ser encaminhada em, 

no máximo, cinco dias contados a partir de sua comunicação, caso 

contrário a candidatura será indeferida. 

O resultado será divulgado no Diário Oficial da União (DOU) 

e na página do Programa no Portal da Capes. 



Após a divulgação do resultado pela Capes, o candidato 

receberá daquela Agência a comunicação da aprovação e deverá aceitar 

ou recusar a concessão da bolsa no prazo de até dez dias. Após este 

prazo, na ausência de manifestação de aceitação ou de recusa da 

bolsa, o candidato aprovado será considerado desistente e a 

concessão da bolsa será cancelada. 

As comunicações dos candidatos com a Capes serão por meio 

do sistema Linha Direta disponível no link 

https://linhadireta.capes.gov.br  

O Edital Capes nº 10/2022, assim como demais informações 

sobre o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, estão 

disponíveis no site da Capes, endereço: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/encontre-

aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-no-

exterior-pdse  

 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 

DISCENTE: Jackeline Liara Teleken 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Biociências e Saúde 

ORIENTADOR BRASILEIRO: Maria Lúcia Bonfleur  

IES DE DESTINO: Universität Des Saarlandes 

PAÍS/CIDADE DE DESTINO: Alemanha - Saarlandes 

ORIENTADOR ESTRANGEIRO: Leticia Prates Roma 

PERÍODO DE BOLSA: 10 meses 

 

DISCENTE: Marina Fazzio Simão 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Educação (Campus Cascavel) 

ORIENTADOR BRASILEIRO: Tânia Maria Rechia Schroeder 

IES DE DESTINO: Universidad de Málaga – UMA 

PAÍS/CIDADE DE DESTINO: Espanha - Málaga 

ORIENTADOR ESTRANGEIRO: Natalia Sylvia Ramos Días 

PERÍODO DE BOLSA: 7 meses 

 

DISCENTE: Talita Regina Coelho 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Biociências e Saúde 

ORIENTADOR BRASILEIRO: Ana Tereza Bittencourt Guimarães 

IES DE DESTINO: University of Oklahoma, Norman - OU 

PAÍS/CIDADE DE DESTINO: Estados Unidos - Norman 

ORIENTADOR ESTRANGEIRO: Hugo M. Pereira 

PERÍODO DE BOLSA: 7 meses 
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está à disposição 

para maiores informações ou esclarecimento de dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

 

 

SANIMAR BUSSE 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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