
Chamada para Bolsa de Capacitação no Exterior 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia –– PUC-Rio 

Projeto CAPES Print “Política e Pensadores em Rede” 

 

A presente chamada tem por objetivo indicar um(a) aluno(a) de mestrado ou            

doutorado a uma bolsa de capacitação para realização de curso, summer/winter         

school ou estágio doutoral em laboratório de pesquisa de até 1 (um) mês no              

exterior no marco do Projeto CAPES Print "Política e Pensadores em Rede" do             

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio.  

Trata-se de 1 (uma) bolsa de 1 (um) mês. O período de início da bolsa é janeiro,             

fevereiro ou março de 2020 impreterivelmente. O valor total da mesma é de R$              

15.458,40 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). 

O período de seleção do(a)s candidato(a)s à bolsa será de 12 a 28 de novembro de              

2019.  

 

Os candidatos interessados devem: 

1. Atender os seguintes requisitos:  

I - ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente matriculado(a) na 

PUC-Rio; 

II - não ter realizado estudos no Brasil ou no exterior financiado pela Capes,  na 

mesma modalidade do programa para o qual se candidata, nos últimos vinte e 

quatro meses.  

 

2. Enviar pelo email rgnunes@yahoo.com a seguinte documentação:  

I- Currículo Lattes atualizado; 

II- Cópia digitalizada de documento de identificação; 

III – Diploma de proficiência na língua do país de destino conforme as regras              

estipuladas pela CAPES (cf. Anexo XII) ou comunicação com a instituição de            

ensino superior no exterior comprovando a aceitabilidade de proficiência em inglês;           

no segundo caso, o diploma de proficiência em inglês deverá ainda assim estar             

 

mailto:rgnunes@yahoo.com


conforme as regras do Anexo XII. Caso o(a) candidato(a) esteja inscrito(a) em            

prova de proficiência a ser realizada durante o período de seleção, ele(a) poderá             

apresentar apenas o comprovante de sua inscrição no momento de envio da            

documentação; mas precisará ser capaz de comprovar que cumpre os requisitos da            

CAPES impreterivelmente até a data de indicação da bolsa (29 de novembro);  

- Uma apresentação do curso ou winter school pretendido pelo(a) candidato(a),           

bem como uma troca de emails prévia com a instituição de ensino superior que o               

organiza demonstrando a eligibilidade do(a) candidato(a) para o mesmo; 

- Plano de estudos resumido, de no máximo 2 páginas, em português, justificando a              

importância e relevância da participação no curso ou summer/winter school ou do            

estágio doutoral em laboratório de pesquisa pretendido, situando-o no interior da           

pesquisa do(a) candidato(a) e detalhando quaisquer outras atividades acadêmicas         

que o(a) candidato(a) pretende desempenhar na instituição de destino no período           

de vigência da bolsa. 

 

A documentação deve ser entregue até dia 11 de novembro de 2019.  

 

Ė importante ressaltar que candidato(a)s cujo(a) orientador(a) não tem vínculo com           

o projeto "Política e Pensadores em Rede" podem concorrer à bolsa. 

 

Os candidatos à bolsa serão selecionados por Comissão de Seleção composta         

pelo coordenador do programa, prof. Ludovic Soutif, o coordenador do projeto, prof.            

Rodrigo Nunes, um terceiro membro docente e um representante discente          

(doutorando) a serem anunciados, conforme os seguintes critérios: 

 

1. Pertencimento do país de destino à lista de países incluídos no tema             

“Governança e Políticas Públicas” do programa CAPES Print da PUC-Rio, do qual            

faz parte o projeto "Política e Pensadores em Rede"; 

2. Adequação ao tema do projeto "Política e Pensadores em Rede"; 

3. Currículo do(a) candidato(a); 

4. Qualidade e exequibilidade do plano de estudos; 

 



5. Prováveis benefícios do curso ou winter school no exterior para o            

desenvolvimento da tese ou dissertação do(a) candidato(a). 

 

 

 


