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I. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO INTERNA DO 

PROGRAMA  

Para a inscrição na Seleção interna do Programa de Pós-Gradução em Zootecnia (PPGZ/EVZ), são 

necessários os seguintes documentos:  

1- Currículo Lattes atualizado;  

2- Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel timbrado da 

instituição de origem, com a previsão de defesa da tese, justificando a necessidade do estágio e 

demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das 

atividades propostas (o aluno candidato deverá solicitar a mesma junto ao orientador); 

3- Carta do coorientador no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado da instituição, 

aprovando o plano de pesquisa com a identificação do título do projeto e informando o mês/ano de 

início e término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pela IES 

brasileira (pode ser documento digitalizado);  

4- Currículo resumido do coorientador(a) no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou 

tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado;  

5- Histórico escolar do doutorado em andamento ou exame de qualificação;  

6- Cópia do RG se brasileiro(a) ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a);  

7- Comprovante de proficiência no idioma do país de destino, de acordo com o item 8.5.6 do Edital 

da CAPES. Destaca-se que a simples declaração do(a) coorientador(a) atestando que o nível de 

proficiência em língua estrangeira que o aluno possui é adequado para desenvolver as atividades 

previstas não é mais suficiente para atender a este quesito; e que, de acordo com o presente Edital da 

CAPES, “O(A) candidato(a) que pleitear bolsa para instituições de destino em países de língua 

portuguesa deverão apresentar a comprovação de nível mínimo em inglês”, conforme quadro do 

Edital (item 8.5.6 alínea g);  

* Importante: Este documento não precisará necessariamente constar do Processo Seletivo 

interno ao Programa de Pós Graduação em Zootecnia, mas deverá ser obrigatoriamente 

apresentado à CAPES caso a Bolsa seja concedida.  

8- Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do plano de 

atividades, incluindo a infra-estrutura experimental ou laboratorial específica. Deve seguir as normas 

da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo: 

 8.1- Capa com título do projeto, nome do doutorando, nome do orientador do PPGZ, nome do 

 coorientador no exterior, Universidade pretendida para o PDSE (máximo 1 página);  
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 8.2- Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema (máximo 2 

 páginas);  

 8.3- Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo (máximo 1 página);  

 8.4- Metodologia a ser empregada (máximo 3 páginas);  

 8.5- Cronograma das atividades – 6 meses (máximo 1 página);  

 8.6- Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem, 

 quando o caso (máximo 1 página);  

 8.7- Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias, 

 além de ampla divulgação dos resultados, quando for o caso (máximo 1 página);  

 8.8- Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil no médio e 

 longo prazos (máximo 1 página);  

 8.9- Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no médio e 

 longo prazos, quando o caso (máximo 1 página);  

 8.10- Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, 

 quando relevante (máximo 1 página);  

 8.11- Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior (incluir a infra-

 estrutura experimental ou laboratorial específica) (máximo 1 página);  

 8.12- Referências bibliográficas (ABNT) (máximo 2 páginas). 

 

Consulte o Edital para maiores informações:  

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-noexterior-pdse  

 

II. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO  

 

Para este Edital da CAPES, será selecionado um (1) candidato, para permanência no exterior pelo 

período de um (1) ano, ou dois (2) candidatos, para permanências no exterior pelo período de 6 meses 

cada um. A classificação dos candidatos será realizada mediante a atribuição de uma nota de 0,0 (zero) 

a (10,0), de acordo com os seguintes critérios: 

 

Análise do plano de trabalho e adequação da 

pesquisa ao projeto do aluno peso 
Peso 6 

Análise do histórico escolar do doutorado Peso 2 

Análise do Currículo Lattes (Publicações) 

 
Peso 2 

 

O(s) candidato(s) com o maior somatório será(ão) considerado(s) APROVADOS pelo PPGZ. 

 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-noexterior-pdse

