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CHECK LIST
Nome do Aluno:
Período do Estágio:
Programa:
Nome da Instituição no Exterior:
Nome do Orientador:
Nome do Coorientador:
Prazos
Calendário Interno UnB - PDSE/Capes
Quem atua
PPG
PPG
CANDIDATO
DPG

Evento
Prazo
Seleção Interna pelos Programas de PósAté 31 de janeiro de 2018
Graduação
Envio de resultado de seleção ao DPG
(Ordem de classificados e
Até 02 de fevereiro de 2018
documentação)
De 19 de fevereiro a 23 de março
Inscrições na CAPES
de 2018, até as 17h00m
De 02 de abril a 23 de abril de
Homologação no sistema CAPES
2018
PRÉ-REQUISITOS DO ALUNO

Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;
Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição;
Estar regularmente matriculado(a) em curso de doutorado no Brasil com notas de 4 a 7 na avaliação
quadrienal da Capes;
Apresentar candidatura individual;
Não acumular a bolsa de doutorado sanduíche no exterior com outras bolsas no Brasil provenientes
de recursos da Capes ou de outros órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual ou
municipal;
Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior neste ou em outro curso
de doutorado realizado anteriormente;
Não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com o prazo regulamentar do curso para
defesa da tese, devendo o tempo de permanência no exterior ser previsto de modo a restarem, no
mínimo, 6 (seis) meses no Brasil para a redação final e a defesa da tese;
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;
Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano do doutorado;
Possuir a proficiência linguística mínima, conforme tabela abaixo e requisitos do item 8.5.6 (do
EDITAL Nº 47 /2017):
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Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área acadêmica e de
pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/;
DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO (PROVIDÊNCIAS DO ALUNO)
Curriculum Vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes;
Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a);
o
o
o
o
o

datada e assinada;
papel timbrado da instituição de origem;
previsão de defesa da tese;
justificativa da necessidade do estágio;
demonstração da interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o
desenvolvimento das atividades propostas;

Carta do(a) coorientador(a) no exterior,
o datada e assinada
o papel timbrado da instituição
o aprovação do plano de pesquisa com a identificação do título projeto;
o informação de o mês/ano de início e término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar
com o prazo definido pela IES brasileira;
Currículo resumido do(a) coorientador(a) no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou tecnológica
compatível e a titulação mínima de doutorado;
Histórico escolar do doutorado em andamento ou exame de qualificação.
Cópia do RG se brasileiro(a) ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a);
Plano de pesquisa;
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PROVIDÊNCIAS DO ORIENTADOR BRASILEIRO
Apresentar formalmente à Coordenação do Programa na IES a candidatura do seu orientando e a
documentação exigida pelo PDSE;
Firmar Termo de Aprovação e Responsabilidade pelo acompanhamento do doutorando durante a
realização das atividades propostas para o estágio no exterior. Disponível em:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Termo_AprovacaoResponsabilidade.pdf

PROVIDÊNCIAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Estabelecer comissão de seleção de candidaturas;
Fornecer o modelo de plano de pesquisa;
Termo
de
seleção
com
parecer
e
aprovação
do
candidato
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/14072016-Termo-Selecao-CandidaturasPDSE-2016.pdf
o Assinatura do membro externo ao PPG ou um parecer do mesmo sobre a seleção;
o Assinatura do Coordenador ou suplente;
o Assinatura de representante discente.
Coordenador do Programa na comissão não é orientador de nenhum candidato.

CHECK LIST DO QUE DEVE SER ENCAMINHADO AO DPG ATÉ O DIA 02.02.2018 – providências
do Programa de Pós-Graduação – Enviar via SEI (DPG /DIRPG)
Devem constar no processo na seguinte ordem:
Despacho com as informações necessárias, conforme Documento Modelo 2006724 no SEI.
Curriculum Lattes atualizado;
Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a);
Carta do(a) coorientador(a) no exterior;
Currículo resumido do(a) coorientador(a) no exterior;
Histórico escolar do doutorado em andamento ou exame de qualificação;
Plano de pesquisa;
Termo

de

Seleção

de

Candidatura

ao

PDSE,

conforme

modelo

disponível

em:

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/14072016-Termo-Selecao-CandidaturasPDSE-2016.pdf
Termo de Aprovação e Responsabilidade pelo acompanhamento do doutorando durante a realização das
atividades

propostas

para

o

estágio

no

exterior,

conforme

modelo

disponível

http://capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Termo_AprovacaoResponsabilidade.pdf

em:

