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ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUBMISSÃO DO SWE 

 

Os encaminhamentos com relação à inscrição no Doutorado Sanduíche do CNPq são de responsabilidade do estudante. Além dos processos 

realizados junto ao CNPq, o estudante deverá encaminhar junto à UNISINOS: 

a. Após o recebimento da Carta de Aceite da instituição estrangeira, será necessário anexar no site do CNPq a Carta de 

Anuência do Coordenador da instituição de origem. Para isso, o estudante deverá entrar em contato com a Secretaria do 

Programa de Pós-graduação, informando: instituição de destino, país de destino, orientador no Exterior, nome do projeto a 

ser realizado, período de vigência da bolsa (mês/ano). 

 

b. Após encaminhar todos os documentos necessários junto ao site do CNPq e receber a Carta de Benefícios da bolsa, o 

estudante deverá acessar o site www.unisinos.br/mobilidade e preencher o formulário de registro, anexando a Carta de 

Benefícios recebida e o Formulário de Inscrição – SWE, também disponível para download no site. 

 

c. 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. 

 

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

 

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

www.unisinos.br/mobilidade. 

 

Todas as informações referentes à bolsa devem seguir as informações disponíveis no site do CNPq, conforme RN-029/2012. 

 

Importante:  

 Encaminhamentos referentes à obtenção de visto, compra de passagem, seguro-saúde, acomodação etc. são de responsabilidade 

do aluno. 

 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. 
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