Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE

Perguntas Frequentes (Estágio de Doutorado Sanduíche no Exterior) Objetivo
O PDSE é um programa institucional da CAPES com o objetivo de qualificar recursos humanos
de alto nível por meio da concessão de cotas 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.

Como participar
As instruções detalhadas constam no Regulamento do Programa .

1. Alunos de cursos de doutorado habilitados devem reunir a documentação necessária para
a seleção prévia
na IES e
encaminhá-la ao coordenador do programa de pós-graduação.

2. A coordenação do programa de pós-graduação irá compor uma comissão para análise das
propostas e escolherá os candidatos aptos a participar.
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3. O candidato apto faz sua Inscrição Online na site da CAPES.

4. A Pró-Reitoria homologa e envia a relação dos inscritos para CAPES.

5. CAPES emite a carta de concessão.

6. Pró-Reitoria encaminha a Carta de Concessão ao aluno.

7. Aluno aprovado envia a documentação online para Implementação da bolsa .

Cada curso receberá duas cotas de bolsa. Cada cota representa 12 meses de estudo, que
pode ser utilizada por até 3 estudantes em um período mínimo de 4 meses*.

*Obs: Eventuais saldos não serão transferidos de um ano para o outro e não será possível a
antecipação do usufruto de cota referente ao subseqüente. O estágio que se estender além de
dezembro onerará a cota do ano seguinte referente ao número de meses utilizados.

*Obs 2: O estágio deve ser programado para iniciar até o 15° dia do primeiro mês e acabar até
o último dia do mês final da concessão da bolsa.
Prazos para Capes
Dias
Emitir carta de concessão eAté
enviar
30 dias
peloapós
correio
a homologação pela pró-reitoria
Implementar a bolsa
No mínimo 15 dias úteis antes da viagem

-

Documentos para inscrição
Calendário
Requisitos do candidato
Requisitos do Programa de Pós-graduação
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-

Duração e benefícios da bolsa
Contatos
Documentos e formulários
Termo de Adesão ao PDSE

-

Inscrições on-line
Envie documentos para implementação da bolsa e outros necessários
Homologação pela Pró-Reitoria
Formulário on-line (dados bancários e solicitações diversas)
Situação do processo
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