
ORIENTAÇÕES SOBRE CONCESSÃO ADICIONAL DE BOLSAS 

CAPES DE DOUTORADO AOS PPGs EM FUNÇÃO DO ENVIO DE 

DISCENTES PARA ESTÁGIO NO EXTERIOR 

 

 ATENÇÃO: A solicitação de concessão adicional de bolsas CAPES de 

doutorado deve ser entregue até o dia 20 de cada mês para a Divisão de 

Bolsas/DAPG/PROPG. 

 

 COMO FUNCIONARÁ A CONCESSÃO ADICIONAL: 

 Será concedida uma cota adicional no país ao programa de pós-graduação a cada 

doutorando ingressante em doutorado sanduíche no exterior pelo período 

mínimo de 9 meses.  

 Esta concessão ocorrerá no âmbito do programa da CAPES por meio do qual o 

PPG é apoiado (Programa de Demanda Social ou Programa de Excelência 

Acadêmica) e será fixada como cota do curso. 

 As bolsas serão concedidas no mês subsequente ao da solicitação. 

 Essa concessão independe do programa de doutorado sanduíche com o qual o 

aluno foi beneficiado (CAPES/PDSE, CNPq/SWE, CsF ou outros). 

 

 COMO SOLICITAR A CONCESSÃO ADICIONAL: 

 A concessão adicional não será automática e deverá ser solicitada a CAPES pela 

PROPG. 

 Os PPGs devem enviar a demanda em formulário próprio disponível na página 

da PROPG. 

 É necessário anexar um documento comprobatório da concessão da bolsa de 

doutorado sanduíche em que conste a data de início e fim do estágio no exterior 

de cada discente.  

 Como este tipo de documento é normalmente enviado pela agência de fomento 

somente ao aluno, é importante que os PPGs o solicitem ao discente que 

ingressará em doutorado sanduíche antes de sua ida ao exterior. 

 

 QUANDO SOLICITAR A CONCESSÃO ADICIONAL: 

 Os PPGs poderão solicitar as cotas a partir do mês em que o aluno iniciar seu 

doutorado sanduíche no exterior. 

 Podem ser encaminhadas solicitações relativas a doutorado sanduíche no 

exterior que tenha iniciado a partir de abril de 2013. 

 Solicitações entregues fora do prazo serão encaminhadas a CAPES no mês 

seguinte. 

 


