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Edital de seleção para bolsas de doutorado sanduíche

O projeto  CAPES-PrInt  “Engenharia  aplicada  a  problemas  de  ciências  médicas  e  biológicas”
possui  duas bolsas  de  Doutorado  Sanduíche,  com  duração  de  10  meses  cada  e  que  deve
começar obrigatoriamente entre 01/09/2022 e 30/11/2022.

A documentação necessária  e  os procedimentos para a seleção  encontram-se detalhados no
documento  “Diretrizes  para  solicitação  das  Missões  CAPES  PrInt”  em
https://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DiretrizesMissoesEBolsas__atualizada08fev22.pd
f. Os anexos apresentam a lista de países prioritários e a justificativa para cada tema do projeto
CAPES-PrInt Institucional.

Adicionalmente os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;

b) Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição;

c) Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Doutorado do PEB/COPPE/UFRJ;

d) 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;

e) Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no exterior neste ou em
outro curso de Doutorado realizado anteriormente;

f) Não ultrapassar o 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;

g) Ter integralizado um número de créditos referentes ao curso de Doutorado na UFRJ que
seja  compatível  com  a  perspectiva  de  conclusão  do  curso,  em  tempo  hábil,  após  a
realização do estágio no exterior;

Abaixo estão listadas as etapas do processo seletivo. Toda a documentação de qualquer etapa do
processo de seleção pode ser entregue por e-mail enviado para  coordenacao@peb.ufrj.br, com
Assunto “Inscrição para Bolsa de Doutorado Sanduíche”.

1)  Período  de  Inscrições  vai  até  o  dia  06/05/2022,  às  12 h.  No  ato  da  inscrição  devem ser
entregues plano de trabalho e a proposta de atividades a serem realizadas no retorno, conforme
descrito  no  documento  “Diretrizes  para  solicitação  das  Missões  CAPES-PrInt”.  Os  demais
documentos devem ser apresentados pelo candidato selecionado apos a divulgação do resultado
final.

2)  A  homologação  das  inscrições  será  feita  no  dia  06/05/2022,  às  17h30min,  na  sala
https://meet.jit.si/ReuniaoCAPESPrInt 
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3)  O  resultado  preliminar  será  divulgado  até  o  dia  10/05/2022  às  14h.  Serão  avaliados  o
atendimento aos requisitos exigidos ao candidato, conforme estabelece o documento “Diretrizes
para  solicitação  das  Missões  CAPES  PrInt”;  adequação  da  documentação  apresentada  pelo
candidato; a qualificação do candidato e o mérito científico acadêmico do plano e sua aderência
ao  projeto  em  cooperação  internacional;  exequibilidade  do  plano  de  trabalho  dentro  do
cronograma  previsto;  adequação  da  instituição  de  destino  para  o  desenvolvimento  do  plano
previsto.  Recomenda-se  que  informações  sobre  estes  itens,  e  que  ajudem  na  avaliação  da
proposta,  estejam  contidas  no  plano  de  trabalho  apresentado.  Uma  cópia  do  subprojeto  de
cooperação  internacional  também  pode  ser  apresentada  no  ato  da  inscrição.  Outros  itens,
incluindo o CV Lattes,  podem ser utilizados para a avaliação das propostas caso a comissão
julgue necessário.

4) Recursos devidamente justificados devem ser submetidos até 12/05/2022 às 12h para o e-mail
coordenacao@peb.ufrj.br.

5) O resultado final será divulgado até 13/05/2022 às 12h. Os selecionados deverão providenciar
os documentos restantes até o dia 16/05/2022, último dia possível para encaminhar o pedido de
bolsa via SEI.

6) A comissão de seleção será formada pelo coordenador do projeto Alexandre V Pino, Marcio
Nogueira de Souza, Guilherme H. Travassos e Diana Carolina Santos Cuevas.
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