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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL  

 

PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DE BOLSAS NO PROGRAMA DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – PDSE / CAPES 

Requisitos do aluno:  

- estar regularmente matriculado no curso de doutorado do PPGPV; 
- apresentar candidatura individual; 
- ter nacionalidade brasileira ou estrangeiro com visto permanente no 

Brasil; 
- não acumular, no curso de doutorado no país, a presente bolsa com 

outras bolsas concedidas para estágio de doutorando no exterior com 
recursos do Tesouro Nacional; 

- não ultrapassar período total do doutorado, de acordo com o prazo 
regulamentar do curso para defesa da tese; 

- ter completado um número de créditos referentes ao programa de 
doutorado 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 se for o caso, obtido 
a aprovação do projeto de tese por banca examinadora equivalente 
quando do ingresso ou do andamento do curso de doutorado); 

- ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino. 

 

Documentos necessários: 

- Plano de pesquisa no exterior, aprovado pelo orientador brasileiro e 
supervisor no exterior, constando o cronograma das atividades 
(conforme modelo disponível na página do programa); 

- Currículo Lattes atualizado; 
- Carta do orientador brasileiro devidamente assinada e em papel 

timbrado da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio, 
demonstrando interação ou relacionamento técnico científico com o 
supervisor no exterior e declarando que o aluno possui a proficiência 
necessária na língua estrangeira; 

- Carta do supervisor no exterior devidamente assinada e em papel 
timbrado da instituição de origem, aprovando o plano de pesquisa, 
informando o período do estágio e declarando que o aluno possui a 
proficiência necessária na língua estrangeira para se comunicar e 
desenvolver os trabalhos previstos; 

- Currículo resumido do supervisor estrangeiro. 

 

Cronograma: 

O programa receberá a documentação completa dos candidatos interessados 
até 01/10/2014 para os alunos interessados em sair a partir de janeiro de 2015. 



Critérios de seleção: 

Do candidato: 

- Histórico acadêmico do doutorado; 
- Produção científica. 

Do projeto: 

- Justificativa do orientador sobre a necessidade do estágio, 
demonstrando interação ou relacionamento técnico científico com o 
supervisor no exterior. 

- Adequação do plano de pesquisa com a área de pesquisa do supervisor 
no exterior; 

- Adequação do cronograma ao período solicitado. 

Do supervisor: 

- Currículo resumido do supervisor estrangeiro. 

Maiores informações: 

http://novoportal.des.capes.gov.br/component/content/article/4561 

 

 

 


