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Às

Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Regional Goiânia

 

Assunto: Edital N°20/2020 da Capes, referente ao Programa de Estudantes-Convênio de Pós-
Graduação (PEC-PG) para concessão de bolsas de doutorado pleno.

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.056542/2020-61.

 

Prezado(a) Coordenador(a),

 

1. Estão abertas as inscrições para o Edital N°20/2020 da Capes, referente ao Programa de
Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) para concessão de bolsas de doutorado pleno, em IES
brasileiras, a professores universitários, pesquisadores, profissionais e graduados do ensino superior dos
países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Educacional, Cultural
ou de Ciência e Tecnologia visando o aumento de qualificação necessária para que o estudante possa
contribuir para o desenvolvimento de seu país.

2. O Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC/PG) é uma parceria entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Ministério das Relações
Exteriores (MRE) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq). O candidato
deve ser cidadão de países com os quais o Brasil tem acordo de cooperação educacional ou cultural.

3. Os estrangeiros interessados em estudar no Brasil com apoio da CAPES têm até 18 de
janeiro de 2021 para realizarem as inscrições. Serão concedidas até 50 bolsas de doutorado em
programas de Pós-graduação reconhecidos pela Fundação, com conceito igual ou superior a quatro, em
ins�tuições de ensino superior brasileiras públicas ou privadas sem fins lucra�vos. 

4. Os selecionados receberão bolsa de estudo mensal de R$ 2,2 mil durante 48 meses,
assistência médica oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o pagamento da passagem de retorno
ao seu país de origem, desde que tenha concluído, com êxito, seus estudos no País. A vinda para o Brasil
ficará ao encargo do próprio aluno.

5. Para se candidatar às bolsas, alguns requisitos precisam ser cumpridos: não ser cidadão
brasileiro nem binacional, não residir no Brasil, apresentar Cer�ficado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), ter currículo La�es atualizado e plano de trabalho em língua
portuguesa, além de duas cartas de recomendação e cadastro na plataforma ORCID.



6. Para mais informações acesse o edital em h�ps://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/EDITAL202020_PECPG.pdf

7. Solicitamos a manifestação nesse processo de ciência do presente o�cio e ampla
divulgação na comunidade acadêmica com o propósito de que a oportunidade seja conhecida no cenário
internacional e sejam contatados possíveis candidatos ao pleito.

 

Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
10/12/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
10/12/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1740737 e
o código CRC CF847DDC.
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