
Edital de seleção CAPES-PrInt. Modalidade: Doutorado Sanduíche 
 
O Programa de Engenharia Mecânica (PEM) possui as seguintes bolsas para 
início de janeiro a março de 2021, no âmbito dos seguintes projetos CAPES-
PrInt da UFRJ: 
 
1) Projeto 1: ``Engenharia aplicada a problemas de ciências médicas e 
biológicas".  Uma bolsa de 12 meses; 
 
2)  Projeto 2: `` Engenharia e Ciência Computacional".  Uma bolsa de 6 meses. 
 
Documentação, procedimentos para seleção e prazos encontram-se 
detalhados em 
http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DiretrizesMissoesEBolsas12Fe
v19__atualizada25Jun20.pdf. 
 
Os alunos interessados devem preparar e submeter sua aplicação até o dia 
10/8 em conformidade com o processo de seleção apresentado a seguir. 
 
1)  O formulário de inscrição em anexo deve ser preenchido e submetido (em 
formato PDF).  O candidato dever selecionar em função da inserção temática 
de sua tese o Projeto 1 ou Projeto 2. 
 
2) A inscrição deve ser feita enviando e-mail para duda@mecanica.ufrj.br. O 
assunto do e-mail deve ser "Inscrição para Bolsa Doutorado Sanduíche 2021". 
Todos os documentos exigidos devem ser anexados a este e-mail, todos em 
formato PDF. 
 
3) O prazo de inscrição é segunda-feira, dia 10/8, às 23:55. 
 
4) O resultado preliminar será divulgado na terça-feira, dia 11/8. 
 
5) Recursos, devidamente substanciados, devem ser submetidos até quarta-
feira, dia 12/8, às 5PM, enviando e-mail para  duda@mecanica.ufrj.br. 
 
5) O resultado final será divulgado na quinta-feira, dia 13/8. Os selecionados 
deverão acompanhar a abertura de processo, para enviar a documentação 
completa para a PR2 (detalhes no sítio mencionado anteriormente) até sexta-
feira, dia 14/8. 
 
6)   A comissão de seleção  relativa ao Projeto 1 será presidida  pelo Prof. 
Alexandre Pino (PEB), Coordenador Geral do Projeto " Engenharia Aplicada a 
Problemas de Ciências Médicas e Biológicas " do CAPES-PrInt UFRJ.   
 
7)  A comissão de seleção relativa ao Projeto 2   será presidida pelo Prof. 
Guilherme Travassos (PESC), Coordenador Geral do Projeto "Engenharia e 
Ciência Computacional" do CAPES-PrInt UFRJ. 
 
Qualquer dúvida, entre em contato enviando e-mail para duda@mecanica.ufrj.br  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DOUTORADO 

SANDUÍCHE.  EDITAL CAPES-PRINT  
 

Nome:  

DRE:  

CPF:  

Email:  

CV Lattes (URL):  

Ano/Período  

de Ingresso : 
 

Orientador(es):  

Regime de dedicação 

(Integral/Parcial): 
 

Possui bolsa? Agência 

financiadora e Data de 

início da bolsa: 

 

Data do Exame de 

Qualificação: 
 

Instituição no Exterior:  

Orientador no exterior:  

Aplicação no âmbito do 

Projeto 1 ou Projeto 2 

Indicar: 

 

Data prevista de início 

do sanduíche  

(entre 01/01/21 e 

31/03/21)  

 

 

Título do projeto de pesquisa para o doutorado sanduíche: 

 

 

Liste abaixo artigos publicados de sua autoria relacionados ao tema do doutorado sanduíche 

(máximo de três, em ordem de importância): 

 

 

 

Liste abaixo artigos publicados de autoria do seu orientador no exterior relacionados ao tema 

do doutorado sanduíche (máximo de três, em ordem de importância): 

 

 

 


