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TUTORIAL PARA CANDIDATURA AO PDSE – PROGRAMA DE 

DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 

• A Candidatura do estudante ao PDSE deverá ser realizada com no mínimo três 

meses de antecedência do início do estágio no exterior; 

• Recomenda-se que a duração do estágio seja de no mínimo 09 (nove) meses; 

• Para submeter a proposta, o candidato deve apresentar à Coordenação do PPGH os 

seguintes documentos: 

1) Plano de pesquisa a ser realizado no exterior, com indicação da existência de 

infraestrutura na instituição de destino que viabilize a execução do trabalho proposto 

e do cronograma das atividades formalmente aprovados pelo orientador brasileiro e 

pelo coorientador no exterior; 

2) Currículo Lattes atualizado; 

3) Carta do orientador brasileiro, devidamente assinada e em papel timbrado, 

justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação científica com o 

coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas. Deve 

informar ainda o prazo regulamentar para a defesa da tese e que os créditos já 

obtidos no doutorado são compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo 

hábil, após a realização do estágio no exterior; 

4) Currículo resumido do coorientador estrangeiro, com produção científica 

compatível e titulação de doutor. 

5) Carta de aceite do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel 

timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando a data de início 

e término do estágio no exterior; 



5.1 Declaração do coorientador no exterior afirmando que o nível de proficiência em 

língua estrangeira que o discente possui é compatível com as atividades previstas no 

plano de trabalho; essa declaração deve constar no texto da carta de aceite; 

6)Termo de seleção, que será preenchido e assinado por todos os membros da 

Comissão de julgamento da candidatura. O Termo de Seleção de Candidatura 

encontra-se no link: http://capes.gov.br/component/content/article/4586; 

• Após o encaminhamento do processo à Pró-Reitoria de Pós-graduação, o estudante 

deverá efetuar a inscrição pelo link “Inscrições Online” por meio do endereço 

“http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-noexterior/doutorado-sanduiche-no-

exterior-pdse”, e preencher o Formulário de Inscrição com os dados pessoais e outras 

informações referentes ao doutorado; 

• A Pró-Reitoria verificará a documentação pertinente à candidatura e validará ou 

não as inscrições ao PDSE, mediante homologação do processo seletivo na página 

eletrônica da CAPES, atendendo às cotas disponíveis na IES. 


