
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DOUTORANDOS NO EXTERIOR 

 CCP/PPG-EM 

EDITAL Nº 10/2019 - PrInt USP/CAPES 

 

O Programa de Capacitação de Doutorandos no Exterior - CAP - oferece bolsas 
de capacitação de curta duração no exterior (2 meses) para doutorandos, de forma a 
complementar os estudos realizados nos programas de pós-graduação no Brasil. Os 
alunos devem retornar e permanecer no Brasil para a integralização de créditos e 
defesa de tese. 

As bolsas são destinadas aos alunos regularmente matriculados em curso de 
doutorado na USP participantes do Programa PrInt USP/CAPES.  

Este documento trata dos procedimentos e critérios do PPG-EM para 
seleção/classificação de candidaturas. Conforme Edital 10/2019 da PRPG, serão 
selecionadas três candidaturas que, posteriormente, serão apresentadas para a 
PRPG, que fará a avaliação/classificação dentro do Programa PrInt USP/CAPES. 
Detalhes sobre a documentação exigida para inscrição estão disponíveis no Edital 
10/2019 disponível em  www.prpg.usp.br/attachments/article/31/Edital10CAP2019_vf. 

 

Para inscrição o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

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

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

3. Estar regularmente matriculado(a) em curso de doutorado na USP 
participantes do Programa PrInt CAPES/USP. 

4. Não acumular a bolsa de capacitação com outras bolsas no Brasil 
provenientes de recursos da CAPES ou de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal, estadual ou municipal; 

5. Ter integralizado um 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 do estágio no exterior; 

6. Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, de acordo 
com as seguintes exigências apresentadas no Edital 10/2019 disponível na página da 
PRPG (www.prpg.usp.br/attachments/article/31/Edital10CAP2019_vf) 

7. Possuir o registro ORCID. 

 

A candidatura individual exige o envio dos seguintes documentos para secretaria 
do PPGEM (posgrem@sc.usp.br) em versão eletrônica em PDF: 

a) Ficha de inscrição para o Programa PrInt USP/Capes (anexo I do edital 
disponível em: http://www.prpg.usp.br/attachments/article/31/Edital10CAP2019_vf.pdf). 



b) Curriculum Vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes; 

c) Endereço eletrônico institucional; não serão aceitos e-mails externos aos da 

Universidade. 

d) Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada, com 
identificação do Programa de Pós-Graduação e a previsão de defesa da Tese, 
justificando a importância das atividades no exterior e a relação entre as atividades e 
os ganhos acadêmicos previstos, tanto em relação à pesquisa desenvolvida quanto 
em relação à formação do doutorando; 

e) Histórico escolar do doutorado em andamento. 

f) Cópia do RG se brasileiro(a) ou visto permanente no Brasil, caso 
estrangeiro(a). 

g) Proposta de atividades, em português ou inglês, contendo os itens abaixo em 
no máximo 15 páginas: 

i. Atividades a serem desenvolvidas; 

ii. Cronograma das atividades; 

iii. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico e social da área no 
Brasil no médio e longo prazos; 

iv. Justificativa para a escolha da instituição sede das atividades. 

v. Referências bibliográficas (quando couber); 

 

Para os candidatos cuja documentação apresentada atenda aos requisitos para 
inscrição no Programa de Capacitação de Doutorandos no Exterior (CAP), o processo 
de seleção será feito por uma comissão indicada pela CCP/PPG-EM. O julgamento 
levará em conta os seguintes aspectos: 

A) Qualidade da proposta de atividades a ser realizada no exterior em relação ao seu 
potencial de qualificação projeto de pesquisa do candidato(a); 

B) Potencial de aplicação do conteúdo adquirido no exterior quando do retorno do (a) 
contemplado (as); 

C) Reconhecimento acadêmico da instituição, ou laboratório, que sediará as 
atividades do candidato; 

C = 5 x (301-REP)/300 

sendo: REP = Classificação da instituição do estágio segundo o Times Higher 
Education World University Rankings 2018 (Em caso de classificações contidas 
em uma faixa, será adotado para cálculo o limite superior) 

D) Qualidade do CV do candidato. 

 D = 5 x (AP)/6 



• E = experiência no exterior (nº de semestres no exterior, máximo 8); 
• AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publicação) em periódicos 

indexados no ISI Web of Knowledge. Máximo de 6. 

Serão considerados apenas as seis publicações mais importantes em que o 
candidato conste como primeiro ou segundo autor.  Equivalência de patentes: uma 
concessão de patente equivale a um artigo em periódico (JCR) e, um 
licenciamento da patente equivale a 3 artigos JCR. 

 

Serão selecionados três alunos segundo a ordem decrescente da pontuação dos 
candidatos, que será calculada segundo procedimento abaixo: 

 

Pontuação do candidato = A + B  + C  + D  

 

As alíneas de “A” e “B” valerão de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos cada, conforme 
avaliação nas seguintes categorias: 

0 pontos - Inaceitável - informações incompletas ou ausentes. 

1 ponto - Fraco 

2 pontos - Médio 

3 pontos - Bom 

4 pontos - Muito Bom 

5 pontos – Excelente 

 

 

As inscrições estarão abertas até o dia 08 de maio de 2019.  

 

Comissão Coordenadora do Programa Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) Universidade de São Paulo (USP) 


