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Chamada Interna vinculada ao Edital nº 44/2022 da CAPES 
Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 

2ª RETIFICAÇÃO 08\03\2023 
 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia torna pública a alteração Chamada Interna vinculada ao Edital 
nº 44/2022 da CAPES Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE). 
 
1 – Alterar: 
7. Do Cronograma 
 
O cronograma, onde se lê: 
 

Envio das propostas à coordenação, com cc à 
Secretaria Integrada  

Até 1º de março de 
2023 

Secretarias dos 
PPGs 

 
Leia-se: 

Envio das propostas à coordenação, com cc à 
Secretaria Integrada  

Até 10 de março de 
2023 

Secretarias dos 
PPGs 

 
 
O cronograma, onde se lê: 
 

Pré-seleção interna da\o\s candidata\o\s e Conferência da documentação 
- é de responsabilidade da\o candidata\o envio da documentação 
completa, conforme solicitado neste Edital. 

3 de 
março de 
2023 

Comissão de 
avaliação do 
PPGP 

 
Leia-se: 

Pré-seleção interna da\o\s candidata\o\s e Conferência da documentação 
- é de responsabilidade da\o candidata\o envio da documentação 
completa, conforme solicitado neste Edital. 

11 de 
março de 
2023 

Comissão de 
avaliação do 
PPGP 
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O cronograma onde se lê: 
 

Avaliação das Propostas pela Comissão de 
Avaliação 

04 de março de 2023 a 12 de 
março de 

2023 

Comissão de avaliação do 
PPGP 

 
Leia-se: 

Avaliação das Propostas pela Comissão de 
Avaliação 

11 de março de 
2023  

Comissão de avaliação do 
PPGP 

 
O cronograma onde se lê: 
 

Período de reconsideração  até 14 de março, até às 16:00 horas Comissão de avaliação do PPGP 

 
Leia-se: 

Período de reconsideração  12 de março, até às 16:00 horas Comissão de avaliação do PPGP 

 
O cronograma onde se lê: 

Publicação do resultado final, por ordem 
de pontuação decrescente no site do 
PPGP e da UFSM e formalização por e-
mails ao PPGP 

 
13 de março de 2023 

Comissão de 
avaliação do 
PPGP 

 
Leia-se: 

Publicação do resultado final, por ordem 
de pontuação decrescente no site do 
PPGP e da UFSM e formalização por e-
mails ao PPGP 

 
até 13 de março de 2023 

Comissão de 
avaliação do 
PPGP 

 
O cronograma onde se lê: 
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Inscrição das candidaturas no sistema da 
CAPES, incluindo preenchimento do 
formulário de inscrição online e envio da 
documentação obrigatória. 

Do dia 15 de março até o dia 
03 de abril de 2023 até as 17 

horas 

(horário oficial de Brasília). 

Candidata\o 

 
Leia-se: 

Inscrição das candidaturas no sistema da 
CAPES, incluindo preenchimento do 
formulário de inscrição online e envio da 
documentação obrigatória. 

até o dia 03 de abril de 2023, 
até as 17 horas (horário oficial 

de Brasília). 

Candidata\o 

 
Acrescentar ao Cronograma: 

Data-limite para entrega do comprovante 
válido de proficiência em língua 
estrangeira 

01 de abril de 2023 Comissão de 
avaliação do 
PPGP 

 
As demais informações e exigências contidas Chamada Interna vinculada ao Edital nº 44/2022 da CAPES 
Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), permanecem inalteradas e válidas. 
 

SANTA MARIA, 08 de março de 2023. 
 
 

 
ADRIANE ROSO 

 Coordenadora do PPGP/UFSM 
 


