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EDITAL DE SELEÇÃO - BOLSAS PDSE/CAPES 
“DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR” 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - campus Macaé 

 
A partir de hoje (12/12/2014), estão abertas as inscrições para o “Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 
- PDSE/CAPES” no PPG-CiAC. O PDSE é um programa institucional da CAPES, cujo objetivo geral é 
qualificar recursos humanos de alto nível por meio da concessão de Bolsas de Doutorado Sanduíche às 
Instituições de Ensino Superior brasileiras (IES) que possuam curso de Doutorado recomendado e reconhecido 
com nota igual ou superior a 3. Seus objetivos específicos são: 

I. Oferecer oportunidades para a atualização de conhecimentos e a incorporação de novos modos ou modelos de 
gestão da pesquisa por estudantes brasileiros; 

II. Ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores que atuam no Brasil e no 
exterior; 

III. Fortalecer os programas de cooperação e de intercâmbio entre instituições ou grupos de pesquisa brasileiros; 

IV. Ampliar o acesso de doutorandos brasileiros a centros internacionais de excelência; 

V. Auxiliar no processo de internacionalização do ensino superior e da ciência, tecnologia e inovação brasileiras. 

A duração da Bolsa é de no mínimo 03 (três) meses, e de no máximo 12 (doze) meses. O PPG-CiAC irá 
selecionar de 2 a 8 alunos de Doutorado, em conformidade com as cotas de bolsas recebidas em 2014, que 
deverão iniciar seus estágios de pesquisa científica supervisionados no exterior em julho ou agosto de 2015.  

Para isso, os alunos interessados no PDSE/CAPES devem: 

I. Acessar as informações sobre o PDSE em:  

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse 

II. Entregar pessoalmente na Secretaria do PPG-CiAC e por email (enviado para posgraduacao@macae.ufrj.br), 
impreterivelmente até 21 de fevereiro de 2015, os seguintes documentos: 

1. Plano de Pesquisa no exterior, aprovado pelo orientador brasileiro e coorientador no exterior, constando o 
cronograma das atividades (modelo do Plano de Pesquisa segue nesse documento, em Anexo); 

2. Currículo Lattes atualizado; 

3. Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade do estágio, demonstrando interação ou 
relacionamento técnico científico com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades 
propostas. Essa carta deverá informar o prazo regulamentar do aluno para defesa da tese, indicando que os 
créditos já obtidos no doutorado são compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo hábil, após a 
realização do estágio no exterior; 

4. Carta do coorientador no exterior aprovando o plano de pesquisa, devidamente assinada e em papel timbrado 
da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o período do estágio no exterior; 
5. 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; 

6. Currículo resumido do coorientador estrangeiro, que deve ter produção científica ou tecnológica compatível, e 
ter no mínimo a titulação de Doutor. 

 

Prof. Dr. Fabio Di Dario 
Coordenador - PPG-CiAC 
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ANEXO  

Modelo de Plano de Pesquisa a ser entregue pessoalmente na Secretaria e enviado por email pelo aluno 

no ato de inscrição no Processo de Seleção do PDSE/CAPES - PPG-CiAC: 

 

O Plano de Pesquisa a ser realizado no exterior NÃO DEVE ultrapassar 20 páginas, e deverá indicar 

existência de infraestrutura na instituição de destino que viabilize a execução do trabalho proposto e do 

cronograma das atividades formalmente aprovados pelo orientador brasileiro e pelo coorientador no 

exterior. Ele também deverá conter: 

 

1. Capa, com Título do Projeto, identificação do aluno, identificação do orientador e coorientadores 

(nacional, se houver; estrangeiro, obrigatório), local, data e Assinatura do Orientador no PPG-CiAC. 

2. Resumo (máximo 2500 caracteres) 

3. Introdução (resumida) 

4. Objetivos 

5. Justificativa 

6. Metodologia 

7. Cronograma organizado por mês das atividades a serem realizadas no exterior 

8. Referências bibliográficas 

9. Outras informações relevantes (devem ser contabilizadas no limite de 20 páginas, memso que sejam 

consideradas como anexos) 

 


