UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Escritório de Internacionalização

RETIFICAÇÃO II referente ao EDITAL DE MOBILIDADE UNISINOS 12/2020
Edital para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE 2021
A Pró Reitoria Acadêmica e de Relações Internacionais da Unisinos, informa que o Edital para o Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior – PDSE 2021 sofreu alterações, conforme abaixo:
4. INSCRIÇÃO
As inscrições para este edital serão realizadas online através do e-mail mobilidade@unisinos.br até às 23h59 do dia
22/02/2021.
4.1 PERÍODO: de 11/01/2021 a 22/02/2021
4.2 DOCUMENTOS:
4.2.2

Carta de aceite da instituição no exterior, devidamente datada e assinada pelo coorientador, em papel timbrado
da instituição, aprovando o plano de pesquisa com a identificação do título do projeto e informando o mês e o
ano de início e término da bolsa no exterior, de forma a se compatibilizar com a duração da bolsa (6 meses) e
período de início de atividades conforme item 10;

7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Os recursos de candidatos deverão ser enviados por e-mail para mobilidade@unisinos.br com assunto RECURSO PDSE 2021 de acordo com o cronograma, disponível no item 10.
10. CRONOGRAMA
Etapa

Período

Divulgação do resultado preliminar da seleção Unisinos

De 11 de janeiro até 22 de fevereiro de
2021
Até 02 de março de 2021

Período para recurso administrativo

De 03 de março até 09 de março de 2021

Divulgação do resultado final da seleção interna Unisinos

Até 12 de março de 2021

Inscrição das candidaturas no sistema da CAPES, incluindo
preenchimento do formulário de inscrição online e envio da
documentação obrigatória

Do dia 15 de março até as 17 horas do dia
1º de abril de 2021

Inscrição via formulário online para seleção interna Unisinos
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Publicação da relação de inscrições homologadas

De 06 de abril até as 17 horas do dia 12 de
abril de 2021
Até 15 de abril de 2021

Análise documental das candidaturas pela CAPES

A partir do dia 16 de abril de 2021

Interposição de recurso administrativo nos casos de indeferimento na
etapa de análise documental

Em até três dias úteis após a comunicação
realizada pela CAPES

Publicação da relação de aprovados na análise documental pela
CAPES

De 1º de junho até 30 de setembro de 2021

Emissão das cartas de concessão

A partir do dia 19 de abril de 2021

Homologação dos candidatos inscritos no sistema da CAPES

Início das atividades
julho a setembro de 2021
OBS: O cronograma poderá sofrer alterações referentes aos prazos, cabendo à CAPES retificar.

São Leopoldo, 29 de janeiro de 2021.
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