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São Carlos, 22 de dezembro de 2017.

Prezado(a) Doutorando(a)
Foi disponibilizado pela Capes, o Edital referente ao PDSE (Programa de
Doutorado Sanduíche no Exterior) referente a 2018.
O PPGERN fará jus a 01(uma) cota para o ano de 2018 de 12(doze)
meses, “podendo” serem atendidos até 02 (dois) candidatos (06 meses cada).
As candidaturas apresentadas deverão 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(a).


Essa coorientação não é oficializada no PPGERN, que tem normas
próprias para essa atividade.
DA INSCRIÇÃO/SELEÇÃO NO PPGERN

Até 20/01/2018 – tendo em vista o recesso da CPG e Secretaria do PPGERN,
os documentos necessários à inscrição deverão ser colocados em uma pasta
com elástico, identificada e passada por baixo da porta da Secretaria
(documentos recebidos após essa data serão indeferidos).

Requisitos/Atribuições do candidato(a):
- 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
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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
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Ofício do(a) orientador(a) (em papel timbrado) liberando o(a) aluno(a)
para o estágio, com a previsão de defesa de tese e justificando a necessidade
do estágio, anexando:
- carta de aceite do(a) orientador(a) externo* (papel timbrado), aprovando o
plano de pesquisa com a identificação do título do projeto e informando o
mês/ano de início e término do estágio no exterior;
* (deve ser doutor e pesquisador com produção acadêmica consolidada e relevante para o
desenvolvimento da tese do(a) doutorando(a); pertencer a uma instituição de ensino ou
pesquisa no exterior, pública ou privada, de relevância para o estudo pretendido)

- currículo resumido do coorientador no exterior;
- histórico escolar do doutorado;
- curriculum vitae atualizado (do(a) candidato(a) atualizado (Plataforma Lattes);
- comprovante de proficiência na língua do país proponente do estágio (vide
tabela no Edital/Capes);
- plano de estudo*:
*Em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do plano
de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou laboratorial específica.
Deve seguir as normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:
a) Título;
b) Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;
c) Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;
d) Metodologia a ser empregada;
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e) Cronograma das atividades;
f) Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e
aprendizagem, quando o caso;
g) Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e
parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o caso;
h) Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil no
médio e longo prazos;
i) Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no
médio e longo prazos, quando o caso;
j) Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais,
quando relevante.
k) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.
l) Referências bibliográficas.

Resultado da Seleção:
02/02/2018

Coordenação do PPGERN

