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ORIENTAÇÕES GERAIS 

Programa PDSE - Capes 

ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUBMISSÃO DO PDSE 

 

a. O aluno interessado deverá entrar em contato com seu Programa de Pós-graduação para verificar como funcionará o 

processo interno de seleção. 

 

b. Para submissão da proposta ao Programa de Pós-graduação, o aluno deverá apresentar a documentação original abaixo à 

Coordenação do seu PPG.  

 Essa documentação deve ser digitalizada pelo candidato, pois, caso ele seja selecionado, ele deverá encaminhá-la via sistema 

online para a Capes. 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DA UNISINOS 
Seleção prévia na IES 

Lista de documentos obrigatórios Modo de envio 
Conferência pelo 

candidato 

Plano de pesquisa a ser realizado no exterior, com indicação da existência 
de infraestrutura na instituição de destino que viabilize a execução do 
trabalho proposto e do cronograma das atividades formalmente aprovados 
pelo orientador brasileiro e pelo coorientador no exterior. Máximo 15 páginas 
contendo: título, introdução e justificativa, objetivos, metodologia, 
cronograma e referências de acordo com ABNT. 

Impresso original  

Currículo Lattes atualizado  Impresso original  

Cópia de documento de identificação Impresso original  

Carta do orientador brasileiro. Informar o prazo regulamentar do aluno 
para defesa da tese e que os créditos já obtidos no doutorado são 
compatíveis com a perspectiva de conclusão em tempo hábil, após a 
realização do estágio. Informar que já realizou o exame de qualificação 
de tese e foi aprovado. Devidamente assinada e em papel timbrado da 
instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando 
interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o 
desenvolvimento das atividades propostas. 

Impresso original  

Termo de Aprovação e Responsabilidade, disponível na página da CAPES, 
assinado pelo orientador brasileiro. 

Impresso original  

Currículo resumido do coorientador no exterior (obrigatoriamente Doutor) o 
qual deve ter produção científica e/ou tecnológica compatível. 

Impresso original  

Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel 
timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o 
mês/ano de início e término do estágio no exterior. 

Impresso original  

Teste de proficiência ou Declaração do coorientador no exterior afirmando 
que o nível de proficiência no idioma que o aluno possui é adequado para 
desenvolver as atividades previstas 

Impresso original  

 

c. A secretaria encaminha para a comissão de seleção própria do Programa de Pós-graduação, que definirá os candidatos 

aptos a participar. 
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d. Uma vez selecionado, o aluno deverá realizar sua inscrição no site da Capes, anexando os documentos descritos acima e o 

Termo de Seleção de Candidaturas do PDSE com o parecer dos membros da Comissão de Seleção, fornecido pela 

secretaria.  

 Uma vez que o formulário da Capes for preenchido e enviado, para fazer alterações é necessário entrar em contato com a 

Capes. Nesse sentido, é importante conferir se todas as informações estão corretas antes do envio. 

 

e. Realizada a inscrição online, o aluno deverá entregar na secretaria do Programa de Pós-graduação o Formulário de 

Inscrição online impresso. 

 

f. A secretaria encaminhará todos os documentos entregues pelo aluno para a Unidade de Pesquisa e Pós-graduação para 

revisão do processo. 

 

g. A Unidade de Pesquisa e Pós-graduação repassa todos os dados para a Pró-Reitoria.  

 

h. A Pró-Reitoria homologa e envia a relação dos inscritos para Capes. 

 

i. A Capes emite a Carta de Concessão e Termo de Compromisso do estudante e envia à Pró-Reitoria. 

 

j. Após notificação, o aluno retira os documentos recebidos junto à secretaria. 

 

k. O aluno aprovado envia a documentação faltante pelo sistema online para implementação da bolsa, conforme relação 

descrita a seguir: 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO* 
Inscrição on-line somente para candidatos aprovados pela IES 

Lista de documentos obrigatórios Modo de envio 
Conferência pelo 

candidato 

Preencher os dados no sistema (dados pessoais e outras informações do 
doutorado) no formulário de inscrição 

On-line - 

Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel 
timbrado da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o 
mês/ano de início e término do estágio no exterior 

On-line - 

Termo de Seleção de Candidaturas do PDSE com o parecer dos membros 
da Comissão de Seleção, conforme Artigos 24 e 26 

On-line - 

Termo de Compromisso digitalizado para o processo eletrônico do candidato On-line - 

Dados bancários no País para o depósito dos benefícios a serem pagos em 
conta no Brasil 

On-line - 

Comprovante da conta bancária On-line - 

*Sujeito à alteração. 

 

l. Após encaminhar todos os documentos necessários junto ao site da CAPES, o estudante deverá acessar o site 

www.unisinos.br/mobilidade e preencher o formulário de registro, anexando o Formulário de Inscrição – PDSE, também 

disponível para download no site, para registro interno da Unisinos. 

http://www.unisinos.br/mobilidade
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m. O aluno realiza todos os demais encaminhamentos necessários para a efetivação da viagem (visto, compra de passagem, 

seguro-saúde, acomodação etc.). 

 É impreterível que o estudante leia o Manual para Bolsistas: Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, para que 

não se esqueça de realizar nenhum procedimento obrigatório. Ele está disponível para consulta em: 

http://capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/1562015-manual-Bolsistas-PDSE.pdf. 

 Importante: os encaminhamentos de visto às vezes podem demorar mais do que o esperado. Nesse caso, sugerimos que o 

aluno sempre entre em contato com o Consulado do país de destino o quanto antes para já ter ciência de todos os documentos 

exigidos e o tempo de tramitação para sua liberação. 

 

n. Ao chegar à instituição de destino, o aluno deverá encaminhar para a UNRI, cópia do Formulário de Chegada, disponível em: 

www.unisinos.br/mobilidade, para controle interno da UNISINOS. 

 

o. Ao retornar para o Brasil, o aluno deve notificar a secretaria do Programa de Pós-graduação sobre seu retorno e solicitar a 

Carta de Declaração de Retorno. 

 

p. O aluno também necessita encaminhar o Formulário de Avaliação de Retorno para a UNRI, conforme modelo disponível em: 

www.unisinos.br/mobilidade, e realizar todos os demais encaminhamentos necessários junto ao site da Capes. 

 

Importante: Em caso de alunos com bolsa de órgão de fomento (como bolsistas CAPES/PROSUP ou CAPES/FAPERGS), é necessário ainda 

que o aluno encaminhe e-mail solicitando a suspensão da bolsa para a Secretaria do Programa de Pós-graduação com 50 dias de 

antecedência à viagem. 

Calendário Interno 

ETAPAS DATAS 

Seleção interna na Unisinos Consultar a Coordenação do PPG 

Divulgação da seleção interna pelo PPG da Unisinos Até 30 de setembro de 2016 

Entrega da documentação dos candidatos selecionados pelo PPG para 
indicação à bolsa PDSE na UAPPG* 

De 03 a 14 de outubro de 2016 

Inscrições na CAPES pelos candidatos  De 03 a 31 de outubro de 2016 

Homologação das inscrições pela Pró-Reitoria no sistema da CAPES De 01º a 30 de novembro de 2016 

Complementação de documentos Até 30 de janeiro de 2017 

Inícios de estudos no exterior  Março a outubro de 2017 

*Nos documentos entregues, é preciso anexar o Formulário de Inscrição do site da Capes, cuja inscrição estará disponível até 31 de outubro. A 
Unisinos, no entanto, solicita que todos os documentos sejam entregues pela secretaria para a UAPPG até o dia 14 de outubro, pois, caso seja 
necessário alguma alteração na documentação enviada online, ainda é possível que o aluno faça alguma alteração. 
 

Atualizado: Jul/2016. 

http://capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/1562015-manual-Bolsistas-PDSE.pdf
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