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Resultado Preliminar 

 

 A Comissão de Seleção das Candidaturas a Bolsas Doutorado Sanduíche 

(CAPES PrInt. 2022) torna público o resultado preliminar do processo de avaliação 

interna no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da 

Universidade de Brasília. A avaliação teve como base o Edital DPG 0002/2022 e o 

Edital PPG-PsiCC 01/2022. De maneira mais destacada, foram seguidos os critérios a 

seguir.  

Do Edital DPG 0002/2022: 

7.4.2. Durante o processo de seleção, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 
7.4.2.1. Atendimento aos requisitos do(a) candidato(a) na data prevista da seleção; 
7.4.2.2. Adequação da documentação apresentada pelo(a) candidato(a) às exigências 
deste Edital; 
7.4.2.3. A sua plena qualificação com comprovação do desempenho acadêmico e 
potencial científico para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior; 
7.4.2.4. Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua 
exequibilidade dentro do cronograma previsto; 
7.4.2.5. Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do(a) 
coorientador(a) no exterior às atividades a serem desenvolvidas. 
 

Do ANEXO I do Edital PPG-PsiCC 01/2022: 

- Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua 
exequibilidade dentro do cronograma previsto (5,0). 
- Qualificação com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para 
o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior (3,0). 
- Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do(a) 
coorientador(a) no exterior às atividades a serem desenvolvidas (2,0). 
- Tabela de Pontuação da Produção Intelectual 
  



Todas as candidaturas atingiram pontuação máxima nos critérios de: a) avaliação da 

pertinência do plano de pesquisa (5,0 pontos); b) qualificação com comprovação do 

desempenho (3,0 pontos); c) adequação da instituição de destino (2,0 pontos). 

Conforme o Artigo nº 6.2 do Edital PPG-PsiCC 01/2022, as candidaturas foram então 

ranqueadas em ordem decrescente e classificadas de acordo com Tabela de Pontuação 

da Produção Intelectual. Foram verificadas, ainda, as exigências do Artigo nº 7.4.2 do 

Edital DPG 0002/2022.  

Conforme o Artigo nº 8.2 do Edital DPG 0002/2022, as candidaturas homologadas 

serão enviadas ao Decanato de Pós-Graduação na seguinte ordem:  

 

Ordem de classificação Matrículas homologadas Pontuação 

1º lugar Matrícula 19/0134879 4,6 pontos 

2º lugar Matrícula 19/0124091 4,1 pontos 

3º lugar Matrícula 19/0124105 1,6 pontos 

 

 Não foram homologadas as candidaturas dos seguintes candidatos: 

 

Matrícula Pontuação Motivo de não homologação 
21/0030186 3,4 pontos Não apresentou proficiência linguística no 

idioma do país de destino (Artigo nº 5.3.2 do 
Edital PPG-PsiCC 01/2022), nem justificativa 
por não possuir certificado no idioma do país de 
destino (Artigo nº 5.3.1). Vide também Artigo 
nº 7.5.2.2.2 do Edital DPG 0002/2022. 

20/0102737 1,1 pontos Não apresentou proficiência linguística no 
idioma do país de destino (Artigo nº 5.3.2 do 
Edital PPG-PsiCC 01/2022). A justificativa 
do(a) candidato(a) prevê realização de exame de 
proficiência em data posterior ao cronograma de 
envio da documentação para DPG e CAPES. 
Vide Artigo nº 7.5.2.2.2 do Edital DPG 
0002/2022 e Retificação do Edital 0002/2022. 

20/0101676 1,0 ponto Não apresentou proficiência linguística no 
idioma do país de destino (Artigo nº 5.3.2 do 
Edital PPG-PsiCC 01/2022), nem justificativa 
para não possuir certificado no idioma do país 
de destino (Artigo nº 5.3.1). 

 

A Comissão 

Brasília, 24 de agosto de 2022 


