CHAMADA PARA SELEÇÃO INTERNA DO PROGRAMA DE DOUTORADO
SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE) – EDITAL NO 19/2020 DA CAPES

A Divisão de Formação Especializada do CDTN (DIFES), na posição de PróReitoria de Pós-Graduação do CDTN, de acordo com o Edital n o 19/2020 da
CAPES, convida os doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais – PGCDTN para apresentar as
suas candidaturas.
Os candidatos, de acordo com o Edital no 19/2020 da CAPES, deverão apresentar
a seguinte documentação:











Carta de aceite preliminar da instituição no exterior;
Declaração de proficiência em língua estrangeira;
Carta do orientador do PGCDTN, com previsão da data da defesa da tese,
justificativa para a bolsa sanduíche e demonstração da interação com o
coorientador no exterior para o desenvolvimento das atividades propostas;
Histórico escolar do doutorado;
Currículo lattes atualizado;
Proposta de pesquisa conforme requerido do Edital no 19/2020 da CAPES;
Potencial de multiplicação da pesquisa;
Contribuição para a internacionalização da ciência brasileira;
Justificativa para a escolha da instituição estrangeira.

As candidaturas deverão ser encaminhadas por e-mail para o endereço
pgcdtn@cdtn.br até o dia 31/01/2021.
A seleção interna dos candidatos será feita por Comissão constituída pelos
seguintes docentes:





Prof. Marco Aurélio de Sousa Lacerda (CTRA);
Profa. Maria Ângela de Barros Correia Menezes (CTMI);
Prof. Waldemar Augusto de Almeida Macedo (CTMA);
Prof. Eduardo Henrique Martins Nunes (UFMG, membro externo).

O resultado parcial da seleção interna será divulgado na página internet do CDTN
(www.cdtn.br) no dia 12/02/2021.
Recursos deverão ser encaminhados para o e-mail pgcdtn@cdtn.br até o dia
17/02/2021. O resultado final será divulgado na página internet do CDTN no dia
19/02/2021.
Os candidatos selecionados deverão realizar a inscrição no sistema da CAPES
no período de 15/03/2021 até 01/04/2021.
Importante: Recomenda-se aos candidatos e seus orientadores a leitura do Edital
no 19/2020 da CAPES, que pode acessado no endereço https://www.gov.br/capes/ptbr/centrais-de-conteudo/editais/09102020_edital-19-pdse.pdf.

