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EDITAL Nº  016/2011-PGA 

O professor Dr. Dauri José Tessmann, 
Coordenador do Programa de Pós-
graduação em Agronomia, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,........ 

Considerando o Regulamento do Programa de Pós-
Graduação em Agronomia, aprovado pela Resolução nº 025/2010-CI/CCA;  

Considerando o Programa Institucional de Doutorado 
Sanduíche Exterior – PDSE, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. 

 
TORNA PÚBLICO O SEGUINTE 

 
1. Calendário para apresentação da documentação para candidatura ao PDSE: 

Previsão do início do 
estágio 

Data limite para entrega da documentação no 
PGA 

janeiro – fevereiro / 2012 30 de setembro de 2011 
março – abril / 2012 30 de novembro de 2011 
maio – junho / 2012 28 de fevereiro de 2012 

 
2. Fica estabelecido, conforme o artigo 22 do Regulamento do PDSE da Capes, 

que a seleção dos interessados será realizada por uma Comissão de Seleção, 
a ser estabelecida pelo Colegiado do PGA, constituída no mínimo por três 
membros:  Coordenador do Programa, um ou mais professores orientadores do 
programa não vinculados (orientador ou co-orientador) aos alunos solicitantes 
da bolsa sanduiche, o representante discente dos pós-graduandos e um 
professor e/ou pesquisador externo ao PGA.  

 

3. A inscrição para a seleção será realizada junto à secretaria do PGA, mediante 
a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Plano de pesquisa 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 estrangeiro; 

II. Currículum Lattes do aluno atualizado; 

III. Carta do orientador brasileiro, devidamente assinada e em papel timbrado da 
instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e demonstrando 
interação ou relacionamento técnico-científico com o coorientador no exterior para 
o desenvolvimento das atividades propostas. Também deverá manifestar na carta 
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a declaração de que o aluno possui a proficiência necessária na língua 
estrangeira para se comunicar e desenvolver os trabalhos previstos; 

IV. Termo de Aprovação e de Responsabilidade pela Candidatura ao PDSE, 
preenchido e assinado pelo orientador brasileiro, em formulário específico, 
disponível em  http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/doutorado-
sanduiche-no-exteriorpdse; 

V. Carta do coorientador estrangeiro, devidamente assinada e em papel timbrado 
da instituição de origem, aprovando o plano de pesquisa, informando o período do 
estágio e atestando que o aluno possui a proficiência necessária na língua 
estrangeira para se comunicar e desenvolver os trabalhos previstos; 

VI. Currículo resumido do coorientador estrangeiro, o qual deve possuir a titulação 
mínima de doutor; 

VII. Declaração da Coordenação do programa, devidamente assinada, informando 
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 no exterior. 

 
4. Todo o processo de seleção será realizado com base nas instruções 

normativas da CAPES: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse 

 
  

PUBLIQUE-SE. 
Maringá, 30 de agosto de 2011. 

 
 

Prof. Dr. DAURI JOSÉ TESSMANN 
 -  Coordenador  - 

 


