
Informamos que, em atendimento ao EDITAL Nº 47 /2017 anexo, 
do PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 
(PDSE) 2017/2018 da CAPES, estão abertas as inscrições de candidatura 
a bolsa PDSE do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História 
das Ciências por alunos(as) regularmente matriculados no programa. 
 
PERIODO DE INSCRIÇÃO: 11 a 26 de janeiro de 2018. 
 
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

1) Curriculum Vitae atualizado do(a) candidato(a), extraído da plataforma Lattes. 

 

2) Plano de Estudos organizado de acordo com as especificações contidas no 
item  5.3.3.9 do Edital 47/2017.   
 

3) Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada e em 
papel timbrado da instituição de origem, com a previsão de defesa da tese, 
evidenciando a perspectiva de conclusão do doutorado em tempo hábil, após a 
realização do estágio no exterior, bem como justificando a necessidade do 
estágio e demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no 
exterior para o desenvolvimento das atividades propostas.  
 

4) Carta do(a) coorientador(a) no exterior, devidamente datada e assinada e em papel timbrado da instituição, aprovando o 

plano de pesquisa com a identificação do título do projeto e informando o mês/ano de início e término do estágio no exterior, 
de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES brasileira. 
 

5) Currículo resumido do(a) coorientador(a) no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou tecnológica compatível e a 

titulação mínima de doutorado 
 

6) Declaração de Aprovação no Exame de Qualificação ou Histórico Escolar 
que comprove já ter cursado o primeiro ano do doutorado. 
 

7) Comprovante da Proficiência Linguística mínima exigida, conforme os 
itens 4.1.1.10 e 8.5.6 do Edital 47/2017. 
 

8) Comprovante do registro ORCID, que fornece um identificador único voltado 
para a área acadêmica e de pesquisa (registro no site https://orcid.org). 
 

9) Cópia do RG, se brasileiro(a), ou visto permanente no Brasil, caso 
estrangeiro(a). 
  

 
É necessária a leitura atenta do edita nº 47/2017/PDSE/CAPES, que se encontra no arquivo anexo e também disponível no 
seguinte link:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017-Doutorado-Sanduiche-
2017-2018.pdf 
Página do Programa PDSE na CAPES: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-
no-exterior-pdse 
 

Os candidatos devem entregar a documentação na Secretaria do PPGEFHC e 
também enviar por mensagem eletrônica intitulada Apresentação de 
candidatura ao PDSE para o e-mail para: ppefhc@gmail.com 
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