
EDITAL PPGRI-IREL N.  04 /2022 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR NO MARCO DO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO – CAPES-PRINT 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/IREL) do Instituto de 
Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB) torna público o Edital para provimento 
de candidaturas a bolsas de Doutorado Sanduíche do Projeto Institucional de 
Internacionalização UnB/CAPES-PRINT 2022. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA 

2.1. O presente edital rege-se por diretrizes estabelecidas no Edital CAPES no 41/2017 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO – CAPES-PRINT, pela Portaria CAPES No 
289/2018 (Regulamenta modalidades de bolsas e auxílios no exterior) e pelo Edital 002/2020 do 
Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPG).  

 

3. DOS OBJETIVOS 

3.1. O presente edital tem por objetivo selecionar candidatos(as) a duas bolsas na modalidade 
Doutorado Sanduíche, no âmbito do Programa CAPES PrInt, no Programa de Pós-Graduação em 
Relações Internacionais (PPGRI).  

 

 

  
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As candidaturas às de bolsa Doutorado Sanduíche devem estar devidamente alinhadas ao 
Plano  de  Internacionalização  da  Universidade  de  Brasília 
(http://int.unb.br/br/institucional/plano-de-internacionalização),  demonstrando  interação  e 
relacionamento técnico-científico entre o(a) orientador(as) no Brasil e o(a) coorientador(a) no 
exterior,  como parte integrante  das  atividades  de  cooperação  na  supervisão  do(a)
doutorando(a);

4.2. Os benefícios são outorgados exclusivamente ao(à) bolsista e independem de sua condição 
familiar e salarial. Não é permitido o acúmulo de benefícios para a mesma finalidade e o mesmo 
nível, devendo o(a) candidato(a) declarar a recepção de outras bolsas concedidas por agências 
internacionais  e/ou  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública federal,  estadual  ou 
municipal e requerer sua suspensão ou cancelamento;

4.3 De  acordo  com  a Portaria  CAPES  no 23,  de  30  de  janeiro  de 2017,  o  período  máximo  de 
financiamento do doutorado por agência pública de fomento é de 48 (quarenta e oito) meses. 
Consideram-se, dentro desse período: (i) bolsas no Brasil no programa de doutorado atualmente 
matriculado, (ii)  bolsas em  programas  de  doutorado realizado anteriormente  e (iii)  bolsas de 
estágio no exterior;

4.4. O bolsista deverá retornar ao Brasil com antecedência de, pelo menos, 6 (seis) meses do 
prazo de defesa, impreterivelmente, para os preparativos da defesa do seu trabalho final;

4.5. As bolsas são destinadas aos(as) alunos(as): (i) regularmente matriculados(as) no PPGRI; (ii)
que comprovem qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento



teórico, coleta e tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da parte experimental da 
tese a ser defendida no Brasil e (iii) possuam o nível de proficiência na língua estrangeira 
conforme as regras do Edital DPG 002/2020 e do Programa CAPES PrInt; 

4.6. Atendendo diretrizes do Programa CAPES PrInt, as instituições de destino dos bolsistas 
deverão, obrigatoriamente, constar da lista de países do Anexo III deste Edital. 

 

5. DA QUANTIDADE E DURAÇÃO DE COTAS 

5.1. Este edital visa à concessão de 60 bolsas de doutorado sanduíche no exterior, a serem 
implementadas de acordo com o cronograma de implementação de bolsas estabelecido pela 
CAPES no Ofício no 16/2022-DRI/CAPES 

5.2. Serão disponibilizadas 1 (uma) cota de 12 (doze) meses de duração e 1 (uma) cota de 6 (seis) 
meses de duração.  

5.2.1 As atividades do estágio doutoral no exterior poderão ter início entre setembro e 
março de 2022 e de janeiro a março de 2023, devendo o candidato indicar, quando do 
ato de inscrição, e de modo expresso também no plano de trabalho, o período em que 
deseja cumprir o estágio.  

5.2.2 A não indicação do período proposto para estágio doutoral nos termos do item 
5.2.1 acima é motivo de indeferimento da inscrição.  

5.3. Ressalta-se que o prazo para o financiamento da modalidade não poderá ultrapassar 48 
(quarenta e oito) meses, conforme item 4.5. 

5.4. Pedidos de prorrogação da permanência no exterior poderão ser feitos junto ao DPG e à 
CAPES, desde que não incorram em ônus adicional para a UnB ou CAPES. 

 

6. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

6.1.  Do(a) Orientador(a) Brasileiro(a) 

6.1.1. O(A) Orientador(a) brasileiro(a) deve, obrigatoriamente: 

6.1.1.1. Apresentar formalmente à Coordenação do PPG a candidatura do seu 
(sua) orientando(a) e a documentação exigida pelo presente Edital; 

6.1.1.2. Zelar para que o(a) bolsista cumpra as obrigações acordadas com a 
CAPES. 

6.1.1.3. Demonstrar interação e relacionamento técnico-científico com o(a) 
coorientador(a) no exterior para o desenvolvimento das atividades inerentes à 
pesquisa do(a) doutorando(a). 

6.2. Do(a) Coorientador(a) no Exterior 

6.2.1. O(A) coorientador(a) no exterior deve, obrigatoriamente: 

6.2.1.1. Ser doutor(a) e pesquisador(a) com produção acadêmica consolidada e 
relevante para o desenvolvimento da tese do(a) doutorando(a). 

6.2.1.2. Pertencer a uma instituição de ensino ou pesquisa no exterior, pública 
ou privada, de relevância para o estudo pretendido, e obrigatoriamente incluída 
entre as instituições cadastradas no CAPES PrInt. 



 

 

6.3. Do(a) Candidato(a) 

6.3.1. O(A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

6.3.1.1. Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil; 

6.3.1.2. Não possuir título de doutor(a), quando da inscrição; 

6.3.1.3. Estar regularmente matriculado(a) no curso de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI)/IREL). 

6.3.1.4. Não acumular bolsa no exterior ou outros auxílios simultaneamente à 
bolsa pleiteada junto à CAPES, independentemente do tipo ou finalidade dos 
benefícios preexistentes, devendo o(a) candidato(a) declarar recepção de 
outras bolsas concedidas por órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal, estadual ou municipal e, na ocasião de aprovação da bolsa, requerer a 
suspensão ou cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja 
acúmulo de benefícios durante o período de estudos no exterior (Portaria CAPES 
289/2018); 

6.3.1.5. Não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche no 
Exterior neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente 
(Portaria CAPES 289/2018); 

6.3.1.6. Não ultrapassar o período total do doutorado, de acordo com o prazo 
regulamentar do curso para defesa da tese, devendo o tempo de permanência 
no exterior ser previsto de modo a restarem, no mínimo, 6 (seis) meses no Brasil 
para a integralização de créditos e a defesa da tese (Portaria CAPES 289/2018); 

6.3.1.7. Ter integralizado o número de créditos referentes ao programa de 
doutorado no Brasil que seja compatível com a perspectiva de conclusão do 
curso, em tempo hábil, após a realização das atividades no exterior (Portaria 
CAPES 289/2018); 

6.3.1.8. Ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo 
menos, o primeiro ano do doutorado, tendo como referência a data da inscrição 
no Sistema da CAPES (SICAPES) (Portaria CAPES 289/2018); 

6.3.1.9. Possuir a proficiência linguística mínima, conforme definido no Anexo XI 
do Edital Capes 41/2017 (disponível em https://capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-
internacionais/capes-print) 

6.6.1.10. Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado 
para a área acadêmica e de pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado 
no site https://orcid.org/. 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A seleção do Doutorado Sanduíche consistirá em análise interna no PPGRI/IREL com 
posterior verificação da consistência documental pelo DPG, seguida da indicação, pelo DPG 
dos(as) candidatos(as)selecionados à CAPES, via SCBA (Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios), 
e análise documental na CAPES.   

https://orcid.org/


7.2. A seleção no âmbito do PPGRI/IREL ocorrerá de acordo com o cronograma constante do 
Anexo I.  

7.3. Do Processo de Seleção Interna 

7.3.1. Será constituída Comissão de Seleção composta por 3 (três) membros: o (a) 
Coordenador(a) do Programa ou membro permanente do Programa indicado pela 
Comissão de Pós-Graduação do Programa, que presidirá a Comissão de Seleção, um(a) 
representante discente dos(as) pós-graduandos(as) (doutorando(a)) e um(a) 
avaliador(a) externo(a) ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
(PPGRI/IREL). 

7. 3.1.1. O(A) orientador(a) do(a) aluno(a) não poderá participar da Comissão de 
Seleção. Caso ele(a) seja também o Coordenador(a) do curso, quem deverá 
assinar o termo de seleção é o seu(sua) substituto(a) formal indicado(a). 

7.3.2. Durante o processo de seleção, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

7.3.2.1. Atendimento aos requisitos do(a) candidato(a) na data prevista da 
seleção; 

7.3.2.2. Adequação da documentação apresentada pelo(a) candidato(a) às 
exigências deste Edital; 

7.3.2.3. A sua plena qualificação com comprovação do desempenho acadêmico 
e potencial científico para o desenvolvi-me dento dos estudos propostos no 
exterior; 

7.3.2.4. Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e 
sua exequibilidade dentro do cronograma previsto; 

7.3.2.5. Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica 
do(a) coorientador(a) no exterior às atividades a serem desenvolvidas. 

7.4. O(A) candidato(a) deverá apresentar a seguinte documentação: 

7.4.1. Curriculum Vitae atualizado, extraído da Plataforma Lattes;  

7.4.2. Carta do(a) orientador(a), devidamente datada e assinada, com a previsão da 
defesa da tese, justificando a necessidade da bolsa e demonstrando interação técnico 
científica com o(a) coorientador(a) no exterior para o desenvolvimento das atividades 
propostas; 

7.4.3. Carta de aceite do(a) coorientador(a) no exterior, constando o nome do(a) 
discente, o título do projeto e o período de realização do estágio (mês e ano de início e 
de término); 

7.4.4. Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 (quinze) páginas, com 
cronograma do plano de atividades, devendo conter, obrigatoriamente, os itens abaixo: 

7.4.4.1 Título; 

7.4.4.2. Tema e objetivo do CAPES PrInt a que o plano está aderido (ANEXO II); 

7.4.4.3. Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do 
tema de estudo; 

7.4.4.4. Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo; 



7.4.4.5. Metodologia a ser empregada; 

7.4.4.6. Cronograma das atividades; 

7.4.4.7. Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação 
e aprendizagem, quando o caso; 

7.4.4.8. Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas 
técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o caso; 

7.4.4.9. Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no 
Brasil nos médio e longo prazos; 

7.4.4.10. Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem-estar social 
do Brasil nos médio e longo prazos, quando o caso; 

7.4.4.11. Se o plano de estudos prevê/atende às normas éticas nacionais e 
internacionais, quando relevante; 

7.4.4.12. Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no 
exterior; 

7.4.4.13. Referências bibliográficas. 

7.5. Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, de acordo com exigências 
descritas no Anexo XI do Edital 41/2017 (disponível em: https://capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-
internacionais/capes-print) 

7.5.1. Não serão indicados(as) candidatos(as) que não apresentarem o certificado de 
proficiência. 

 

8. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

8.1. O(A) candidato(a) que tiver sua candidatura não admitida, poderá encaminhar recursos no 
prazo previsto no cronograma. 

8.2. O pedido de reconsideração deve estar devidamente assinado pelo(a) candidato(a). 

8.3. O pedido de reconsideração deve contrapor estritamente o motivo do indeferimento, não 
incluindo fatos novos, que não tenham sido objeto de análise anterior. 

8.4. A reconsideração será analisada pela Comissão de Seleção. 

8.5. O resultado sobre a reconsideração será definitivo, não cabendo qualquer outro recurso. 

 

9. DA CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS, DOS BENEFÍCIOS E DO 
RETORNO AO BRASIL 

9.1. As diretrizes para concessão e implementação da bolsa de estudos, dos benefícios e do 
retorno ao Brasil são dadas pelo Edital CAPES 41/2017 e pela Portaria CAPES 289-2018. 

 

10. DAS PUBLICAÇÕES 

10.1. As publicações decorrentes de atividades financiadas pela CAPES, devem fazer referência 
ao apoio recebido, de acordo com Portaria CAPES 206, de 4 de setembro de 2018. 



10.1.1. Adicionalmente ao disposto na Portaria 206/2018, deve ser feita referência 
especificamente ao Programa CAPES PrInt. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A concessão das bolsas e seus auxílios está condicionada à disponibilidade orçamentária e 
financeira da CAPES. 

11.2. Em caso de apuração de irregularidade, o(a) bolsista deverá ressarcir ao erário e retornar 
imediatamente ao país, quando for o caso. 

11.3. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Comissão do Programa de Pós-
Graduação em Relações Internacionais (PPGRI-IREL) 

11.4. Dúvidas e pedidos de informações adicionais devem ser encaminhados para 
ppgri@unb.com. 

 

 

Brasília, DF, 29 de abril de 2022 

Prof. Dr. Alcides Costa Vaz 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 

Universidade de Brasília 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

Inscrições: de 02/05 a 15/05 

Avaliação e divulgação do resultado: 16/05 

Período recursal: 17 e 18/05 

Resultado final: 19/05 

Encaminhamento do resultado final ao DGP: 20/05 

  



ANEXO II 

Temas Prioritários e Programas de Pós-Graduação Incluídos 

 

1. Dinâmicas Naturais e Antrópicas sobre o Planeta 

a. História da dinâmica da vida na terra: paleoambiente, mudanças climáticas e 

impactos socioambientais. 

b. Os sistemas mineral, petrolífero e hídrico: geodinâmica, commodities e 

importância socioeconômica. 

c. Mudanças nas formas de ocupação da terra e de uso dos recursos naturais. 

d. Novos materiais (metais raros, fontes de matéria prima). 

 

Programas Incluídos: Antropologia, Ciências Biológicas (Biologia Molecular), 

Desenvolvimento Sustentável, Direito, Ecologia, Economia, Geografia, Geologia, Geotecnia, 

Informática, Matemática, Química. 

 

2. Desigualdade, globalização e seus efeitos sobre a sociedade contemporânea 

a. Democracia, Estados Nacionais e governança global. 

b. Desigualdade e transformações no mundo do trabalho, nos fluxos populacionais e 

nas subjetividades sociais. 

 

Programas Incluídos: Administração, Antropologia, Ciência Política, Ciências da Informação, 

Desenvolvimento Sustentável, Direito, Economia, Educação, Geografia, Linguística, Literatura, 

Política Social, Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, Psicologia Social do Trabalho 

e das Organizações (PSTO), Relações Internacionais, Sociologia. 

3. Vida e saúde em um mundo em transformação 

a. Mecanismos genético-moleculares em doenças 

b. Saúde e sociedade, epidemiologia das doenças crônicas, não infecciosas, 

infecciosas, emergentes e negligenciadas. 

 

Programas Incluídos: Bioética, Ciências Biológicas (Biologia Molecular), Ciências da Saúde, 

Ciências Médicas, Geografia, Informática, Patologia Molecular, Psicologia Clínica e Cultura. 

 

4. C & T para o desenvolvimento e a sustentabilidade 



a. O aprimoramento nas técnicas de manejo, de forma integrada e sustentável, dos 

recursos naturais, incluindo populações tradicionais. 

b. A proposição de métodos e técnicas de biotecnologia que possibilitem criar 

processos industriais inovadores. 

c. A ampliação do conhecimento da biodiversidade do Cerrado, com vistas a 

desenvolver tecnologias que protejam esse bioma das mudanças antrópicas e 

climáticas. 

d. A identificação de novos alvos farmacológicos e o desenvolvimento de novas 

formas de intervenções terapêuticas. 

 

Programas Incluídos: Ciências Animais, Ciências Biológicas, (Biologia Molecular), Ciências 

da Saúde, Ciências Médicas, Desenvolvimento Sustentável, Ecologia, Economia, Fitopatologia, 

Geografia, Geologia, Informática, Patologia Molecular, Psicologia Clínica E Cultura, Química. 

 

5. Diversidade, práticas sociais e a afirmação de direitos 

a. Práticas sociais, educativas e de promoção ao desenvolvimento humano. 

b. A valorização da diversidade sociocultural e a afirmação de direitos (inclusive à 

diferença e à cultura). 

 

Programas Incluídos: Administração, Antropologia, Bioética, Ciências Animais, Ciências da 

Informação, Ciências da Saúde, Direito, Educação, Geografia, Linguística, Literatura, Política 

Social, Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, Psicologia Clínica e Cultura, Psicologia 

Social, do Trabalho e das Organizações (P), Sociologia. 

 

6. Questões urbanas contemporâneas: dinâmicas sociais, desenvolvimento e inovação 

a. Questões ambientais, tecnologia e sustentabilidade. 

b. Dinâmicas sociais urbanas 

 

Programas Incluídos: Antropologia, Ecologia, Educação, Geografia, Geologia, Geotecnia, 

Matemática, Política Social, Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, Psicologia Social, 

do Trabalho e das Organizações (PSTO), Química. 

 

 



ANEXO III 

Relação de países incluídos no Projeto UnB CAPES-PRINT para o tema “Desigualdade, 
globalização e seus efeitos sobre a sociedade contemporânea” 

 

 África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Portugal, Reino 
Unido, Suécia e Suíça. 


