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Edital nº 06/2019 
 

Bolsas PDSE 
(Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior) 

 
 
A Comissão de Pós-Graduação do Programa de Tecnologia Nuclear informa a toda a comunidade do 
IPEN que encontram-se abertas inscrições para o processo de seleção de alunos de Doutorado para 
concorrer a bolsas sanduiches no exterior. 
 

Do número e vigência da(s) bolsa(s):  
 
Doze cotas (Etapa 1) que, a critério da comissão, poderão ser distribuídas da seguinte forma: 
 

a) 1 bolsa de 12 meses (1 aluno) ou 
b) 2 bolsas de 6 meses cada (2 alunos) 

 
Obs. cotas adicionais não utilizadas poderão ser concedidas pela USP em uma segunda etapa (Etapa 2) 
ou em uma Etapa 3 aquelas cotas não implementadas por insuficiência documental ou por outra natureza 
após a homologação pela PRPG. 
 
Inicio do estágio no exterior: 
 
Julho a dezembro de 2019 (Etapas 1 e 2) e de janeiro a março de 2020 (Etapa 3).  
 

Dos Candidatos: 
 

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 na USP participantes do Programa PrInt 

CAPES/USP. 

Endereço eletrônico institucional; não serão aceitos e-mails externos aos da Universidade. 

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 cursado o primeiro ano do doutorado; 

Comprovante válido de proficiência no  idioma do país  de destino, de acordo com as seguintes 

exigências (nível mínimo exigido) por ocasião da inscrição junto a CAPES: 
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Inglês 

 
Francês 

 
Alemão 

 
Espanhol 

 
Italiano 

 
TOEFL 

 IBT 

 
TOEFL 

ITP 

 

IELTS 

 
Cambridge 

Exam 

DALF, DELF, 

TCF ou TCF 

CAPES 

Cert. do 

Instituto 

Goethe 

 

TestDaF 

 
OnSET - 

Deutsch 

 
Cert. 

DELE 

 
Cert. 

SIELE 

 
Teste do 

IIC 

 
71 

 
527 

 
6 

CAE ou FCE 

B2 

 
B2 

 
B1 

 
B1 

 
B1 

 
B2 

 
C1 

 
B2 

 
 
Observação: informações completas no Edital No 01/2019 – Print USP em anexo 
 
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/; 

 

Das inscrições: 
 
As inscrições serão recebidas pela Gerência de Ensino, 1º andar do prédio do Ensino, salas 130 
ou 131, de 11/02/19 até o dia 28/02/19 no horário das 9:00 até as 16 horas, impreterivelmente, 
não sendo aceitas inscrições posteriores. 
 
Dos documentos dos candidatos para análise da comissão de seleção: 
 

1) Formulário com dados pessoais (anexo I) do Edital No 01/2019 – Print USP; 

2) Curriculo Lattes do(a) aluno(a) e link para acesso à Plataforma Lattes do(a) currículo do(a) 

orientador(a); 

3) Documento de identificação do(a) aluno(a) com foto e CPF (se brasileiro) e passaporte e visto de 

permanência no Brasil (se estrangeiro); 

4) Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada e em papel timbrado da 

instituição de origem com identificação do Programa de Pós-Graduação, com a previsão de defesa da 

Tese, justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação técnico- científica com o 

coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas; 

5) Carta do(a) coorientador(a) no exterior, devidamente datada e assinada e em papel timbrado da 

instituição, aprovando o plano de pesquisa com a identificação do título projeto e informando o 

mês/ano de início e término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo 

definido pela IES brasileira; 

6) Currículo resumido do(a) coorientador(a) no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou 

tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; 

7) Evidências de colaborações já existentes entre os orientadores do Programa de Pós-Graduação com a 

instituição receptora. 

8) O endereço eletrônico do CV Lattes do orientador. 

9) Histórico escolar do doutorado em andamento (Ficha do Janus). 

https://orcid.org/
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10) Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, este deve seguir as normas da ABNT 

e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo: 

i. Título; 

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

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

iv. Metodologia a ser empregada; 

v. Resumo em inglês com o máximo de 250 palavras. 

vi. Cronograma das atividades; 

vii. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico e social da área no Brasil no médio e 

longo prazos; 

viii. Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior. 

ix. Referências bibliográficas; 

 
 

Da seleção e implementação: 
 

O resultado com a seleção do(s) candidato(s) será divulgado até o dia 13 de março. Os candidatos 
selecionados terão até o dia 20/03 para enviarem à essa Gerência (frajndli@ipen.br), na forma eletrônica, 
em pdf, os documentos solicitados acima.  
 

mailto:frajndli@ipen.br

