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CHAMADA PÚBLICA 

Doutorado Sanduíche no Exterior – Capes PrInt/Poslit 2022 

1ª. Retificação 

 

No item 6.3 – Do Coorientador no Exterior, leia-se: 

6.3.3.1 As instituições às quais os (as) professores(as) que compõem o plano de trabalho do 

POSLIT no Capes-PrInt estão vinculados(as) são: Universidad de Buenos Aires, Brown 

University, Stephen F. Austin University, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Università 

degli Studi di Perugia, Universidad de la Rioja, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

Université de Rennes-2, Universität Duisburg-Essen, Université de Nantes e University of 

New Mexico.  

Parágrafo único: A solicitação de bolsas para universidades não listadas no Plano de 

Trabalho do Capes-Print do POSLIT serão consideradas e, caso selecionadas, dependerão 

de confirmação do DPG de sua inscrição no Projeto Institucional da Universidade de 

Brasília. 

 

Na Seção 7 - Da Seleção, acrescente-se 

7.6 Toda a documentação de inscrição deverá ser enviada dentro do prazo indicado no 

cronograma para ilsecpos@unb.br. 

 
Brasília, 10 de maio de 2022 

 

 

Professora Maria da Glória Magalhães dos Reis 

Cordenadora do Poslit 

Departamento de Teoria Literária e Literaturas 
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ANEXO I 

 

 

 
 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 
SBN, Quadra 02, Lote 06, Bloco L 
70.040-020 Brasília – DF 

 

 

 

Pelo presente termo eu, (nome), de nacionalidade (brasileira ou estrangeira), residente e 

domiciliado em (endereço residencial), na cidade de (cidade-Estado), portador do CPF (número), 

orientador da tese de (nome do aluno) em programa de Doutorado na (instituição de ensino 

superior brasileira), aprovo o plano e o cronograma de atividades a serem realizadas pelo 

orientando (nome do aluno), na (Instituição Exterior), no período de (dia/mês/ano) a (dia/mês/ano), 

como parte dos estudos que desenvolve no Brasil sobre o tema (título do projeto de tese). 

 
Assumo o compromisso de manter a orientação e o acompanhamento do 
estudante, durante o período de realização do estágio no exterior, em conjunto 
com o coorientador da instituição estrangeira, na condução das atividades 
propostas no plano e cronograma ora aprovados, envidando esforços para que o 
estudante apresente o empenho desejado, visando tornar proveitosas as 
atividades desenvolvidas no exterior, que serão avaliadas por meio de relatórios 
periódicos. 

 
Caso o estudante obtenha bolsa da CAPES, assumo também a responsabilidade 
de realçar a relevância de atendimento pelo doutorando dos compromissos e 
obrigações assumidos quando da assinatura de termo próprio perante essa 
agência, à época da implementação dos benefícios. 

 

Local:    
 

Data:    /  /   
 
Assinatura do 

Orientador:    

TERMO DE APROVAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE - PDSE 
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ANEXO II 
 

DADOS DO PROCURADOR NO BRASIL 

 

OUTORGANTE:  , 

(nome completo do(a) Bolsista) 

CPFnº  -  , Fone:(  )  -   
 

Endereço residencial:    
 

 
 

Cidade:  UF:  CEP:   
 

Correio eletrônico:   

 

OUTORGADO:   
 

(nome completo do Procurador) 

CPFnº  -  , Fone:(  )  -   
 

Endereço residencial:    
 

 

Cidade:  UF:  CEP:    

Correio eletrônico:   
 

 
Declaramos pela presente procuração que o(a) acima OUTORGANTE estabelece o(a) acima OUTORGADO(A) 

como seu(sua) legítimo(a) PROCURADOR(A), que será responsável por tomar as providências e decisões que se fizerem 

necessárias relacionadas à bolsa durante todo o período de estudos do(a) OUTORGANTE no exterior e, ainda, no caso de 

o(a) OUTORGANTE falecer ou tornar-se incapaz durante o período de permanência no exterior. Nas situações em que o (a) 

OUTORGANTEnão puder manifestar sua vontade, caberá ao(à) OUTORGADO(A) tomar as providências necessárias, 

inclusive quanto aos recursos da bolsa pagos ao(à) OUTORGADO que eventualmente deverão ser ressarcidos à 

CAPES. 

 

 

 
ASSINATURA DO(A) OUTORGANTE 

 

 

 
 

ASSINATURA DO(A) OUTORGADO(A) 

Este documento deve ser registrado e ter firma reconhecida em Cartório no Brasil 
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