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EDITAL Nº 19 DO PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR  

 

A CAPES lançou um edital para a seleção de candidatos a uma bolsa de doutorado sanduíche para o 

ano de 2017. O PPG Bot terá direito a 1 (uma) bolsa com duração de 12 meses, sendo que a mesma 

pode ser dividida considerando o período mínimo de 4 meses. 

Os interessados deverão enviar suas candidaturas para a Coordenação do programa e as propostas 

serão avaliadas pela Comissão Permanente. A seleção dos interessados será feita conforme o seguinte 

calendário: 

 09/set/2016 - prazo final para o encaminhamento das candidaturas 

 30/set/2016 - divulgação do resultado da seleção interna 

 até 31/out/2016 - inscrição dos selecionados no sistema da CAPES 

 1/nov a 30/nov - homologação das inscrições pela CAPES 

 até 30/jan/2017 - complementação de documentos 

 mar a out/2017 - período de início da realização dos estudos no exterior 

 

Requisitos para seleção interna 

1- Cumprir as exigências do Edital, 

2-  Apresentar toda a documentação exigida no edital  e descrita abaixo (vide item 5.4.3 do edital), 

3- Ter o projeto de doutorado defendido e aprovado dentro do PPGBOT, 

4- Alunos que não defenderam os resultados parciais devem voltar antes do prazo de defesa do 

mesmo 

5- Não ultrapassar o período total do doutorado e estar dentro do prazo regulamentar do curso 

para defesa da tese. Não retornar ao Brasil faltando menos de seis meses para sua defesa 

6- Ter integralizado um número de créditos referentes ao programa de doutorado no Brasil que 

seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, após a realização do 

estágio no exterior;  

7- Demonstrar interação e relacionamento técnico-científico entre o orientador no Brasil e o 

coorientador no exterior, como parte integrante das atividades de cooperação na supervisão do 

doutorando (e-mails e/ou projetos internacionais de cooperação). 
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Documentação necessária a ser entregue dentro de envelope, no ato da 
inscrição, em papel e em meio digital. 
 
I- Formulário específico de inscrição para doutorado sanduíche no exterior preenchido integralmente;  

II- Currículo Lattes atualizado;  

III- Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel timbrado da instituição de 

origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação técnico-científica com o 

coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;  

IV- Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado da instituição, 

aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início e término do estágio no exterior, de 

forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES brasileira; o coorientador no exterior deve 

informar que a instituição receptora isentará o doutorando da cobrança de taxas acadêmicas e de 

pesquisa.  

V- Teste de proficiência ou declaração do coorientador no exterior afirmando que o nível de proficiência 

em língua estrangeira que o aluno possui é adequado para desenvolver as atividades previstas;  

VI- Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou 

tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado;  

VII- Cópia digitalizada de documento de identificação;  

IX- Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do plano de 

atividades, incluindo a infra-estrutura experimental ou laboratorial específica. Deve seguir as normas da 

ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:  

i. título, nome do doutorando e do orientador 

ii. introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;  

iii. objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

iv. metodologia a ser empregada;  

v. cronograma das atividades;  

vi. referências bibliográficas;  

vii. a contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem;  

viii. o potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias, 

além de ampla divulgação dos resultados;  

ix. a relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no médio e longo 

prazos, quando o caso;  

x. se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, quando 

relevante.  

X- Histórico Escolar e Forpen 
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Critérios de classificação Interna 

 

Uma vez cumpridos os requisitos descritos no edital e na seleção interna, serão seguidos 

os critérios de classificação abaixo. 

1. Peso 2: Tempo de entrada no PPG-BOT, com prioridade para alunos mais antigos. 

2. Peso 4 : Artigos científicos (pontuados conforme critério qualis biodiversidade, 

maior pontuação para primeiro autor. 

3. Peso 3 : Mérito, originalidade e relevância do projeto a ser desenvolvido no exterior; 

justificativa de realização do trabalho no exterior . 

4. Peso 1: Menções no histórico escolar no PPGBOT. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Dr(a). Cássia Beatriz Rodrigues Munhoz (coordenadora) 

Presidente da Comissão Permanente do PPGBOT 
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