
CAPES PDSE - PR2 DIVULGA EDITAL, CALENDÁRIO INTERNO E 

ORIENTAÇÕES PARA A INDICAÇÃO DE BOLSISTA EM 2023 

Foi lançado o EDITAL CAPES Nº 44 de 22/12/2022 referente ao 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) que 
contemplará alunos ativos de doutorado de Programas de Pós-

graduação que não participem do PRINT e que tenham nota igual ou 

superior a 4 quatro na Avaliação Quadrienal da Capes. As bolsas terão 

duração de, no mínimo, 6 (seis) e no máximo 10 (dez) meses. 

Recomendamos a leitura cuidadosa do edital que se encontra 

no link a seguir:  

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf 

Lembramos, mais uma vez, que os programas de pós-graduação 
participantes do Edital nº 41/2017 do Programa CAPES-Print 

não poderão indicar discentes para o presente Edital, conforme 

item 3.4. 

Conforme previsto no Edital, a partir do calendário proposto pela 

Capes, adotamos o seguinte cronograma interno: 

 

ATIVIDADE PREVISTA PERÍODO DATA 

 
Seleção interna dos candidatos pelo PPG 
 

 
Será considerado o Edital da Capes, respeitando, 
entretanto, a data da divulgação do 
cronograma interno da UFRJ. Até 17/02/2023 
 
 

 
Indicação, pelo PPG de todos os candidatos 
classificados, por ordem de prioridade, via ofício 
impresso, 
assinado e carimbado pelo coordenador, entregue 
pessoalmente na PR-2. 
Na mesma data, também deverá ser entregue via 
e-mail para elainegoulart@pr2.ufrj.br 
 
 

 
Do dia 17/02/2023 até 01/03/2023 

 
Divulgação do Resultado Final pela PR2 
 

 
Entre os dias 13 e 15 de março 
 
 
 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/editais/22122022_Edital_1882688_Edital_44_2022.pdf


 
Inscrição no sistema da Capes, pelo próprio 
interessado, selecionado pelo PPG e que figure no 
Resultado Final publicado na página da PR2 
 
 

 
Do dia 15 de março até o dia 03 de abril de 
2023, até às 17 horas 
(horário oficial de Brasília) 

 
Homologação pela PR-2 das inscrições dos 
candidatos 
 
 

 
De 10 a 17 de abril de 2023 até às 17 horas 
(horário oficial de Brasília). 
 
 

 
Publicação, pela Capes da relação das inscrições 
homologadas. 
 
 

 
A partir de 20 de abril de 2023 

 
Análise técnica das candidaturas pela CAPES. 
 

 
A partir do dia 18 de abril de 2023. 

 
Publicação da relação de aprovados na análise 
documental. 
 
 

 
A partir de 22 de maio de 2023 

 
Interposição de recurso administrativo por parte 
do candidato em caso de indeferimento 
 
 

 
Em até 10 dias após a comunicação de 
indeferimento realizada pela Capes 

 
Emissão das cartas de concessão 

 

A partir do dia 29 de maio de 2023 
 
Início dos estudos no exterior 

 
Setembro a Novembro de 2023 

 

Os programas de pós-graduação deverão promover entre os docentes 

e os discentes ampla divulgação do PDSE, incluindo no site do 

programa orientações para participação nos editais internos de 

seleção do PDSE, atentando para: 

“5. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

5.1. A coordenação do programa de pós-graduação da Instituição de Ensino 

Superior deverá obrigatoriamente: 

(...) 



III - promover entre os docentes e os discentes ampla divulgação do PDSE, 

incluindo no site do programa orientações para participação nos editais 

internos de seleção do PDSE; 

 IV - elaborar e/ou orientar os editais internos de seleção e promover a 

seleção interna dos candidatos ao PDSE, respeitando as normas da Capes e 

os prazos do presente Edital; 

V - prever a etapa de interposição de recurso administrativo em seus editais 

internos, dos quais assumirá toda a responsabilidade de análise e divulgação; 

VI - comunicar aos candidatos o resultado do processo de seleção interna do 

programa de pós-graduação; 

VII - promover, após o período da bolsa, seminário para divulgação da 

pesquisa e da experiência do(s) bolsista(s) no exterior, explicitando como o 

item 9.4.2, inciso VIII foi cumprido; e 

VIII - adotar critérios de seleção para entrada de novos discentes no 

programa alinhados às políticas institucionais de internacionalização. 

IX - informar à Capes qualquer alteração dos dados do bolsista que possam 

interferir no pagamento ou na concessão da bolsa.” 

 

É fundamental que os candidatos e o curso atentem que o início das 

atividades no exterior se dará entre os meses de Setembro a Novembro 

de 2023. 

Ressaltamos que caberá à PR-2 a identificação e o remanejamento das 

cotas não utilizadas. 

A Divisão de Programas e Bolsas (DPB/PR-2) coloca-se à disposição 

para esclarecer dúvidas por meio eletrônico (pelo e-mail: 

elainegoulart@pr2.ufrj.br) e pelo telefone 3938-0325. 

 

Pedimos a gentileza de confirmar recebimento da mensagem. 
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