EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO DOUTORAL DE CURTA
DURAÇÃO NO EXTERIOR PPGE/PUC-RIO CAPES/PROEX
2022.1
O processo de seleção para estágio doutoral de curta duração no exterior com apoio CAPES PROEX/ PPGE PUC-Rio será
realizado em 22 de novembro 2021 e conduzido por comissão específica, designada pela Coordenação do PPGE. O
estágio terá duração de até 60 dias e destina-se somente à participação em atividades PRESENCIAIS de pesquisa e estudo:
trabalho de campo do/a doutorando/a e/ou participação no trabalho de campo do orientador estrangeiro e/ou
participação em encontros presenciais de grupo de pesquisa e/ou participação em cursos presenciais de curta duração
e/ou participação em eventos científicos presenciais. Não serão aceitas candidaturas cujo Plano de Trabalho envolva
somente estudo bibliográfico ou revisão de literatura.
O estágio deverá ser realizado em no mínimo 50 e no máximo 60 dias, e deverá ocorrer obrigatoriamente, entre 3 de
janeiro de 2022 e 15 de março de 2022.
As inscrições deverão ser encaminhadas por e-mail para a secretaria de pós-graduação (posedu@puc-rio.br) até 16 de
novembro de 2021.
Benefícios
Passagens e/ou Diárias dependendo dos recursos disponíveis.
Requisitos
Serão aprovados/as até 2 doutorandos/as cujas candidaturas atendam aos seguintes requisitos:
1. Estar em dia com as obrigações acadêmicas, a saber:
✓ Ter completado os créditos nas disciplinas obrigatórias e de fundamentos até julho de 2021;
✓ Ter sido aprovado/a em Exame de Qualificação I até outubro de 2021;
✓ Ter sido aprovado/a nos dois exames de língua estrangeira até outubro de 2021.
2. Apresentar Plano de trabalho a ser desenvolvido no exterior aprovado e assinado pelo/a orientador/a do PPGE
PUC-Rio e pelo/a orientador/a no PPG de destino, considerando:
✓ Pertinência e articulação explícita do Plano com o projeto de tese defendido no EQI;
✓ Exequibilidade do Plano dentro do cronograma previsto (entre 50 e 60 dias)1.
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3. Instituição de destino no exterior:
✓ Instituição parceira do Projeto Capes/Print da PUC-Rio2;
✓ Adequação da instituição e pertinência técnico-científica do coorientador no exterior tendo em vista as atividades
a serem desenvolvidas.
4. Documentação exigida
✓ Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada e em papel timbrado da PUC-Rio, com
a previsão de defesa da tese, justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação técnico-científica
com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;
✓ Plano de Trabalho aprovado e assinado pelo/a orientador/a do PPGE PUC-Rio e pelo/a orientador/a do
Programa de destino e assinada e em papel timbrado da instituição, com detalhamento das atividades
presenciais a serem realizadas e cronograma de execução;
✓ Histórico escolar do doutorado em andamento, com comprovação do desempenho acadêmico e potencial
científico para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior;
✓ Comprovação de proficiência linguística em níveis equivalentes aos estabelecidos pela Capes para Bolsa
Sanduíche no exterior.
✓ Comprovação de esquema vacinal completo contra Covid-19.

O resultado da seleção será divulgado pela coordenação no dia 22 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.

Coordenação do PPGE e Coordenações dos Projetos PPGE Capes/Print

Arizona State University (EUA), Université de Limoges (França); Université du Côte D’Azur (França), Universidad de Alcalá de Henares
(Espanha), Universidade do Porto (Portugal), Universidade do Minho (Portugal) Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad
de La Plata (Argentina), Universidad de Aysen (Chile), Universidad Catolica de Chile.
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