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Ofício Circular CoPGR – 11/2022                         São Paulo, 04 de março de 2022  

 

 

Prezadas/os Presidentes de CPG, orientadoras/es e alunas/os de doutorado, 

 

Tornamos público o lançamento dos Editais PrInt USP/CAPES:  PRPG 30/2022 – PDSE, PRPG 31/2022 

– PVE, PRPG 32/2022 – PVEJS e PRPG 33/2022 – CAP, com o objetivo de selecionar candidaturas para o 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, de Professor Visitante do Exterior, Professor Visitante 

Junior e Sênior e Capacitação, com saídas de: 

 

 setembro a novembro de 2022 ou 

 janeiro a março de 2023.  

 

Seguem algumas informações importantes que devem ser consideradas: 

 

 O calendário, conforme descrito, é uma decisão da CAPES. Não temos autonomia para 

aumentar o período de meses para início das visitas ao exterior ou alterar os prazos para 

cadastro de dados no Sistema de Cadastro de Bolsa e auxílios. 

 A proficiência em língua estrangeira, nos editais PDSE e CAP, deve ser entregue no momento da 

inscrição. 

 As cartas de aceite no exterior devem conter APENAS mês e ano da data de execução das 

atividades, contando meses cheios. Por exemplo: estadia por seis meses, de março a agosto de 

2023; ou doze meses, de março de 2023 a fevereiro de 2023. Devem conter, ainda, autorização 

expressa de instância superior administrativa da universidade de destino quanto à visita e 

estadia. 

 Procure a Secretaria do seu Programa para obter informações sobre como proceder para a 

realização de parceria entre a IES do exterior e a USP. Informamos que  o convênio deverá estar 

estabelecido até o final do estágio. Disponibilizamos no site do PrInt modelo de Carta de 

Intenção PrInt/USP aceita pela Capes (Letter of intent to participate in the program PrInt – 

CAPES), caso não haja instrumento de parceria. 

 Destacamos que não há necessidade do aluno ter qualificado para participar do Edital. 
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As dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail print@usp.br e as inscrições deverão ser feitas 

exclusivamente  por formulário eletrônico que poderá ser acessado pelo link: 

https://sites.usp.br/print/calls/calls-2022/, conforme  indicado em cada edital.  

 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Niels Olsen Saraiva Câmara  

Pró-reitor Adjunto de Pós-graduação 
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