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Edital de seleção CAPES-PrInt. Modalidade: Doutorado Sanduíche

O Programa de Engenharia Mecânica de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
da UFRJ informa que possui duas bolsas de doutorado sanduíche, ambas com
duração de seis meses e para início  de setembro a novembro de 2022, no âmbito dos
seguintes projetos CAPES-PRINT da UFRJ:

1) Projeto 1: Engenharia aplicada a problemas de ciências médicas e biológicas (1
bolsa)

2) Projeto 2: Engenharia e ciência computacional (1 bolsa)

Documentação e procedimentos para seleção encontram-se detalhados
em http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DiretrizesMissoesEBolsas__atualiz
ada08fev22.pdf 

Os interessados devem atender os requisitos mínimos listados abaixo, preparar e
submeter sua aplicação em conformidade com a documentação supracitada e seguir
calendário e procedimentos definidos a seguir

Requisitos mínimos:

● Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;
● Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição;
● Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Doutorado do Programa

de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFRJ;
● 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 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;

● 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;

http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DiretrizesMissoesEBolsas__atualizada08fev22.pdf
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Procedimentos para Inscrição:

1) Enviar, adicionalmente à documentação mencionada acima, o formulário em anexo
(em formato PDF), em que selecionará, em função da inserção temática de sua tese, o
Projeto 1 ou o Projeto 2.

2) Toda a documentação deve ser enviada para e-mail
para coord_mec@mecanica.ufrj.br. O assunto do e-mail deve ser "Inscrição para Bolsa
Doutorado Sanduíche 2022". Todos os documentos exigidos devem ser anexados a
este e-mail, todos em formato PDF.

3) O prazo de inscrição é domingo, dia 08/5, às 23:55.

4) O resultado preliminar será divulgado na terça-feira, dia 10/5.

5) Recursos, devidamente substanciados, devem ser submetidos até quinta-feira,
dia 12/5, às 5:00PM, enviando e-mail para  coord_mec@mecanica.ufrj.br.

5) O resultado final será divulgado na quinta-feira, dia 13/5. Os selecionados deverão
acompanhar a abertura de processo SEI, para enviar a documentação completa para
a PR2 (detalhes no sítio mencionado anteriormente) até segunda-feira, dia 16/5.

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 e composta pelos seguintes
membros: Prof. Albino José Kalab Leiroz (PEM); Prof. Fernando Alves Rochinha
(PEM); Prof. Fernando Cesar Lizarralde (PEE); Hema Carla Moreira (discente do
PEM). 

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 e composta pelos seguintes membros: Prof.
Albino José Kalab Leiroz (PEM); Prof. Fernando Alves Rochinha (PEM); Prof.
Fernando Cesar Lizarralde (PEE); Hema Carla Moreira (discente do PEM)

Qualquer dúvida, entre em contato enviando e-mail para coord_mec@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 01/09/22 e
30/11/22)

Título do projeto de pesquisa para o doutorado sanduíche:
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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):


