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Circ.CoPGr/003/2022                                           São Paulo, 07 de fevereiro de 2022. 
MCSF 
 

À comunidade da pós-graduação da USP, 

 

A CAPES divulgou recentemente o Cronograma de Indicação de Bolsistas 

para o ano de 2022 vinculados ao Programa PrInt CAPES-USP (Of. 16/2022-

DRI/CAPES). A USP deverá lançar proximamente o edital para seleção de bolsistas 

seguindo o calendário abaixo:  

Indicação de bolsistas no sistema da CAPES Início da bolsa 

06 a 20 de junho de 2022 Setembro a novembro de 2022 

07 a 18 de novembro de 2022 Janeiro a março de 2023 

 

As modalidades previstas no Programa PrInt são: 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA 

SERVIDORES TÉCNICOS E 

ADMINISTRATIVOS NO EXTERIOR  

Para servidores técnicos e administrativos 

da USP 

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE 

NO EXTERIOR – PDSE 

Para alunas(os) de pós-graduação 

(doutorado) 

PROGRAMA DE PROFESSOR VISITANTE NO 

EXTERIOR  JÚNIOR/SÊNIOR – PVEJS 

Para docentes da USP 

PROGRAMA DE PROFESSOR VISITANTE DO 

EXTERIOR – PVE 

Para docentes de universidades 

estrangeiras 

 

Solicitamos aos interessados que providenciem a documentação necessária 

com a devida antecedência. Informações mais detalhadas sobre a documentação 

exigida poderão ser obtidas no site https://sites.usp.br/print/.  
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Solicitamos especial atenção às exigências linguísticas e às tratativas iniciais 

com o local de destino desejado no exterior para obtenção das cartas de aceite, 

uma vez que a apresentação da proficiência deverá ser feita no momento da 

inscrição.  

O presente comunicado visa incentivar o planejamento da(o)s 

interessada(o)s para a obtenção dos documentos exigidos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Dr. Marcio de Castro Silva Filho  

Pró-reitor de Pós-graduação "Pro-tempore" 
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