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Ofício CoPGR – 69/2022               São Paulo, 18 de abril de 2022. 

MCSF/fa 

 

Ref: DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 30/2022 - PrInt 

USP/CAPES - PDSE 
 

Comunico a retificação do Edital relacionado abaixo: 

 

EDITAL PRPG Nº 30/2022 -  PrInt USP/CAPES - PROGRAMA DE DOUTORADO 
SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) 2022. 

 
Onde se lê: 
12. CRONOGRAMA  
 
Até o dia 05 de maio de 2022 – Envio das candidaturas pelos Programas de Pós-graduação 
dos candidatos escolhidos e respectivos documentos para as vagas relacionadas no item 
3.2, bem como das listas suplementares a serem analisadas para vagas remanescentes. 
Encaminhamento por formulário eletrônico disponível no site PrInt USP e em: 
https://sites.usp.br/print/calls/calls-2022/ 
De  06 a 23 de maio – Análise Documental pela equipe técnica. 
De 24 a 26 de maio – Avaliação das candidaturas a vagas remanescentes pelo Comitê 
Gestor. 
 
Leia-se: 
12. CRONOGRAMA  

 

Até o dia 19 de maio de 2022 – Envio das candidaturas pelos Programas de Pós-graduação 
dos candidatos escolhidos e respectivos documentos para as vagas relacionadas no item 

3.2, bem como das listas suplementares a serem analisadas para vagas remanescentes. 
Encaminhamento por formulário eletrônico disponível no site PrInt USP e em: 

https://sites.usp.br/print/calls/calls-2022/ 
De  20 a 26 de maio – Análise Documental pela equipe técnica e Avaliação das 

candidaturas a vagas remanescentes pelo Comitê Gestor. 
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Atenciosamente, 
 
 

 
 

  
MARCIO DE CASTRO SILVA FILHO 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
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