
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – FCFRP-USP  

 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO INTERNA PARA BOLSA DO PROGRAMA DE DOUTORADO 
SANDUICHE NO EXTERIOR –  PDSE – CAPES  

 

 Para atender o Edital nº 19 do Programa de Doutorado Sanduíche no exterior 
da CAPES, o PPG-CF estabeleceu uma Comissão de seleção de candidaturas, 
constituída pela coordenadora do PPG-CF, Profa. Dra. Renata Fonseca Vianna Lopez, a 
suplente da coordenadora, Profa. Dra. Sâmia Regiane Lourenço Joca, o  representante 
discente, doutorando Maurilio de Souza Cazarim e o Prof. Dr. Zeki Naal, como  
avaliador externo ao PPG-CF, a qual estabeleceu os seguintes critérios: 

Inscrição 

1) Data: até 16/09/2016. 
2) Candidato: deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos discriminados na 

Portaria 87/2016, de 20 de junho de 2016 - Regulamento Geral de Bolsas para 
o Exterior e o Edital  no. 19, referente ao Programa de Doutorado Sanduíche no 
exterior da CAPES, publicado em 12/07/2016, com as devidas retificações 
publicadas em 25/07/2016 (item 4.1. Requisitos e atribuições do candidato), 
disponíveis para consulta na página da CAPES: 
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-
sanduiche-no-exterior-pdse 
 

3) Documentos necessários para inscrição:  

3.1. Plano de pesquisa: em português, composto de 15 páginas no máximo, Arial 12, 
espaçamento 1,5,  contendo:  

- resumo do projeto de doutorado 

- resumo do plano de atividades que será realizado no exterior 

- introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância dos estudos 
que serão realizados e a contribuição do plano de estudos para a promoção do 
ensino, formação e aprendizagem 

- objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

-  metodologia   

- cronograma, organizado por mês, das atividades a serem realizadas no 
exterior 

- referências bibliográficas;  

3.2. Carta de interesse do candidato 

A carta deverá ressaltar a contribuição do plano de estudos para a promoção 

do ensino, formação e aprendizagem;  o potencial para o aumento da rede de 

pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias; o potencial para 
publicações conjuntas entre os pesquisadores que atuam no Brasil e no 
exterior e a relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar 

social do Brasil a médio e longo prazos, quando for caso.   

3.3. Currículo Lattes atualizado do candidato;   

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse


3.4. Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade do estágio, 
demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no exterior 

para o desenvolvimento das atividades propostas;  

3.5. Carta do coorientador no exterior aprovando o plano de pesquisa;  
 

3.6. Teste de proficiência em inglês (quando a língua falada no país a que se 
destina não for a portuguesa) ou declaração do coorientador no exterior 
afirmando que o nível de proficiência em língua estrangeira que o aluno 

possui é adequado para desenvolver as atividades previstas;  
 

3.7.  Currículo resumido do coorientador no exterior, o qual deve ter produção 
científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; 

 

Critérios de Seleção: 

No processo de seleção, a Comissão levará em consideração os seguintes 
aspectos:  

- que o candidato atenda aos requisitos na data prevista da seleção;   

  - adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências  do 
Edital 

  - plano de pesquisa 

  - pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua 
exequibilidade dentro do cronograma previsto 

  - adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do 
coorientador no exterior às atividades a serem desenvolvidas 

  - contribuição da pesquisa para a promoção do ensino, formação e 
aprendizagem do candidato 

  - desempenho do candidato no exame de qualificação, se já qualificado 

  - desempenho do candidato no Workshop do PPG-CF 

  - Histórico acadêmico do doutorado 

  - Currículo lattes do candidato 

  - Currículo do orientador no Brasil 

  - Currículo do coorientador no exterior 

  - Ser bolsista CAPES ou CNPq 

  - Nível de proficiência em língua estrangeira 

  Os candidatos serão classificados com base nos critérios acima descritos e os 6 
primeiros colocados serão submetidos a um processo de arguição do plano de 
pesquisa.  

  Se necessário, os planos de pesquisa serão encaminhados para assessores 
externos à Comissão para emissão de parecer científico.   

 


