
Universidade Federal de Goiás 

Escola de Veterinária e Zootecnia 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 
 

EVZ/DZO. Avenida Esperança s/nº. Campus Samambaia. CEP: 74.690-900. Fone: 3521-1305. Email: ppgz.evz@ufg.br 
 

 

  

 

Edital de seleção interna de candidatos ao Programa Institucional de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), em atendimento ao disposto no 

Edital CAPES Nº 10/2022 

 

Faço saber a todos os interessados, que nesta data, tornam-se públicas as 

inscrições para a submissão de candidaturas para seleção interna de candidatos ao 

Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), no Programa de 

Pós-Graduação em Zootecnia da EVZ/UFG. 

 

1. Inscrição para Fase I 

1.1 Somente poderão participar da seleção interna alunos que atendam a todos os 

requisitos estabelecidos no  item 8 do Edital CAPES Nº 10/2022, até o período de 

homologação das  inscrições no Sistema da Capes (Sicapes) pela PRPG. 

1.2. As inscrições devem ser realizadas pelo candidato via e-mail até o dia 10 de 

março de 2022. Os seguintes documentos devem ser enviados para o e-mail do 

PPGZ (ppgz.evz@ufg.br): 

 

1.2.1. Passaporte, se estrangeiro, devendo apresentar a autorização de residência no 

Brasil ou sua solicitação no ato da inscrição e o visto temporário para fins de pesquisa, 

ensino ou extensão acadêmica em caso de aprovação (conforme item 9.4.2.I do Edital 

CAPES No 10/2022); 

1.2.2. Carta de aceite definitivo da instituição no exterior, devidamente datada e 

assinada pelo coorientador no exterior, em papel timbrado da instituição, aprovando o 

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

de início e término do período no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo 

definido pela Instituição de Ensino Superior do candidato, conforme item 9.4.2.II do 

Edital CAPES No 10/2022; 
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1.2.2.1. Para a seleção interna, admite-se provisoriamente no lugar da carta de aceite, 

comprovantes de interação com o coorientador para o desenvolvimento das atividades 

inerentes à pesquisa do doutorando (e-mails ou outros documentos comprobatórios 

dessa interação prévia). Para a Fase 2 de indicação dos candidatos à Capes, o 

documento a que se refere 2.3.2 deve ser apresentado; 

1.2.3. Comprovante válido de proficiência em língua estrangeira, de acordo com o 

exigido no Anexo II do Edital CAPES No 10/2022 (disponível em 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/16022022_Edital_1633531_Anexo_II___Proficiencia.pdf), conforme 

item 9.4.2.III do Edital; 

1.2.3.1. Para a seleção interna, admite-se provisoriamente comprovante de inscrição 

para a realização do exame, se possível com a previsão de data para obtenção do 

resultado. Para a Fase 2 de indicação dos candidatos à Capes, o documento a que 

se refere 2.2.3 deve ser apresentado; 

1.2.4. Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada e em papel 

timbrado da instituição de origem, com a previsão da defesa da tese, justificando a 

necessidade da bolsa e demonstrando interação com o coorientador no exterior para 

o desenvolvimento das atividades propostas, conforme item 9.4.2.IV do Edital CAPES 

No 10/2022; 

1.2.5. Histórico escolar acadêmico do doutorado em andamento, com o devido código 

de verificação de autenticidade, gerado pelo sistema de registro acadêmico da UFG 

ou Ata do Exame de Qualificação emitido pelo Programa de Pós-Graduação, 

conforme item 9.4.2.V do Edital No 10/2022; 

1.2.6. Curriculum vitae atualizado do estudante, extraído da Plataforma Lattes, 

conforme item 9.4.2.VI do Edital No 10/2022; 
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1.2.7. Proposta de pesquisa detalhada, em língua portuguesa (pt-BR), contendo, 

obrigatoriamente, as informações descritas nas alíneas de “a” a “l” do item 9.4.2.VII 

do Edital No 10/2022); 

1.2.8. Identificador Open Researcher and Contributor ID (ORCID) válido (conforme 

item 8.3.VIII do Edital No 10/2022) 

1.2.9. Declaração assinada de próprio punho, pelo candidato, conforme Anexo I do 

EDITAL Nº 02/2022 PRPG. 

 

2. Da seleção interna 

3.1 A seleção interna será realizada por Comissão interna nomeada pela 

Coordenação do PPGZ . 

3.2 A seleção seguirá estritamente os procedimentos e condições do Edital 

02/2022/PRPG, item 3. 

 

3. Das disposições finais 

 A interposição de recursos na Fase I deverá ser feita diretamente ao e-mail do 

programa do candidato, contendo em assunto “Recurso Fase I PDSE 2020” 

 

 

Goiânia, 07 de março  de  2022 

 

 

Heloisa Helena de Carvalho Mello 

Coordenadora do PPGZ/UFG 

 


