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EDITAL Nº 001/2019 

 
ERRATA 

 
Seleção no Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no 

Exterior 
 

(PDSE / CAPES – Edital CAPES Nº 41/2018 e Edital PROPPg) 

 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
8.1. OBSERVAÇÕES: 
 
4. Também por determinação expressa da CAPES, o teste de proficiência em 
idioma estrangeiro pode ser apresentado até 60 dias antes da data da viagem.  
 
 
LEIA-SE: 
 
8.1. OBSERVAÇÕES: 
 

4. Também por determinação expressa da CAPES, o teste de proficiência em 
idioma estrangeiro pode ser apresentado até 60 dias antes da data da viagem. 
 
(DESCONSIDERAR ESTA INFORMAÇÃO) 
 
 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
4.1. Documentação exigida: 
a) Cópia do RG se brasileiro ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a)  

b) Carta de aceite definitiva da instituição no exterior, devidamente datada e 
assinada pelo(a) coorientador(a) no exterior, em papel timbrado da instituição, 
aprovando o plano de pesquisa, informando o mês/ano de início e término do 
estágio no exterior.  

c) Plano de pesquisa com a edificação do Título projeto e informando o mês/ano 
de inicio e termino da bolsa no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo 
definido pela IES brasileira;  

d) Curriculum Vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes;  

e) Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada e em papel 
timbrado da instituição de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a 
necessidade da bolsa e demonstrando interação técnico-científico com o 
coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;  
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f) Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, com 
cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou 
laboratorial especifica. Deve conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:  

Título  

Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;  

Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

Metodologia a ser empregada;  

Cronograma das atividades;  

Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e 
aprendizagem, quando o caso;  

Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas 
técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o caso;  

Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil 
no médio e longo prazos;  
g) Currículo Lattes atualizado do aluno;  

h) Carta do orientador justificando a necessidade do estágio e demonstrando 
interação técnico-científica com o coorientador no exterior. Deve informar o prazo 
regulamentar do aluno para defesa da tese e que os créditos já obtidos no 
doutorado são compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo hábil, após 
a realização do estágio no exterior. Deve ser informada a Universidade onde será 
realizado o estágio e o nome do coorientador no exterior.  

i) Histórico escolar atualizado.  

j) Termo de Aprovação e de responsabilidade preenchido e assinado pelo 
orientador brasileiro, constando o prazo para defesa (mês e ano).  

k) Carta do supervisor no exterior, assinada, datada e em papel timbrado da 
instituição aprovando o plano de pesquisa, informando o mês/ano de início e 
término do estágio no exterior.  

 
 
LEIA-SE: 
 
4.1. Documentação exigida: 
a) Cópia do RG se brasileiro ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a); 

b) Carta de aceite definitiva da instituição no exterior, devidamente datada e 
assinada pelo(a) coorientador(a) no exterior, em papel timbrado da instituição, 
aprovando o plano de pesquisa, informando o mês/ano de início e término do 
estágio no exterior; 

c) Curriculum Vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes;  

d) Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada e em papel 
timbrado da instituição de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a 
necessidade da bolsa e demonstrando interação técnico-científico com o 
coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;  

e) Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, com 
cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou 
laboratorial especifica. Deve conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:  

Título; 

Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;  
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Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

Metodologia a ser empregada;  

Cronograma das atividades;  

Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e 
aprendizagem, quando o caso;  

Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas 
técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o caso;  

Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil 
no médio e longo prazos; 
Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem-estar social do Brasil 
no médio e longo prazos, quando o caso; 
Se o plano de estudos prevê/atende às normas éticas nacionais e 
internacionais, quando relevante; 
Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior; 
Referências bibliográficas. 
f) Histórico escolar atualizado; 

g) Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, conforme 
tabela e requisitos descritos no item 8.1 deste edital (item 5.3.6.1.6 do edital 
41/2018 da Capes); 

h) Dados do Procurador no Brasil, conforme Anexo II do edital 41/2018 da Capes. 

 
 
 
LEMBRAMOS A TODOS(AS) A IMPORTÂNCIA DE LER ATENTA E 
INTEGRALMENTE O EDITAL CAPES Nº 41/2018, REFERÊNCIA PARA A 
ELABORAÇÃO DESTE EDITAL. 
 
A INSCRIÇÃO PARA O PDSE OCORRERÁ NAS DATAS 04 A 15 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2019 

 
Javier Alberto Vadell 

Coordenador  
Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais 
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