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Seção I - Dos Objetivos
Art. 2º O programa Ciência sem Fronteiras objetiva propiciar a inserção de recursos humanos

nas melhores instituições estrangeiras, com vistas a promover a internacionalização da ciência e da
tecnologia nacional, estimulando estudos e pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive com a expansão
significativa do intercâmbio e mobilidade.

Art. 3º A modalidade de Doutorado Pleno no Exterior inserida no programa Ciência sem
Fronteiras - CsF visa oferecer bolsas de doutorado pleno no exterior como alternativa de formação em
período integral no exterior, configurando-se como investimento complementar às possibilidades ofer-
tadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil, de forma a buscar a formação de
recursos humanos de alto nível.

Art. 4º São objetivos específicos do doutorado pleno:
a. Oferecer oportunidades de formação integral no exterior, para dar maior visibilidade in-

ternacional à produção científica, tecnológica e cultural brasileira;
b. Ampliar o potencial de colaboração conjunta entre pesquisadores que atuam no Brasil e no

exterior;
c. Ampliar o acesso de pesquisadores brasileiros a centros internacionais de excelência;
d. Desenvolver os centros de ensino e pesquisa brasileiros com o posterior retorno do bol-

sista.
Seção II - Das Considerações Gerais
Art. 5º bolsa será outorgada respeitando o período para submissão de candidaturas e o concurso

correspondente sob responsabilidade da Capes, conforme estabelecido publicamente na pagina web do
programa disponível em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-graduacao-e-pos-doutorado
.

Art. 6º Os candidatos poderão indicar até duas instituições, para a realização do Doutorado no
exterior, sendo que a decisão sobre uma delas, para fins de concessão da bolsa, é de competência
exclusiva da instituição executora do programa, tendo em vista a melhor adequação acadêmica e a
compatibilidade dos custos relativos a anuidades e taxas escolares cobradas.

Art. 7º Para a solicitação de bolsa de Doutorado Pleno - CsF, executado pela Capes, o candidato
pode submeter a inscrição de duas formas: Contato por meio dos parceiros do Programa Ciência sem
Fronteiras no país de destino ou contato direto com a universidade/instituição em que deseja estudar no
exterior; e submetendo a inscrição conforme as normas da instituição pretendida no exterior e subm-
tendo, também, a proposta à instituição executora no Brasil (Capes).

Art. 8º O usufruto da modalidade de doutorado pleno no exterior é exclusivo para candidaturas
individuais de brasileiros ou estrangeiros com visto de residência permanente no país.

Art. 9º É vedada a concessão de bolsa de doutorado pleno no exterior a candidato que seja aluno
regular de curso de doutorado no Brasil ou que já possua o título de doutor.

CAPÍTULO 2 - DA DURAÇÃO E DOS BENEFÍCIOS DA BOLSA DE ESTUDOS
Art. 10º A duração inicial da bolsa de doutorado é de, no máximo, 12 meses. A renovação

ficará condicionada a entrega de relatório de atividades e ao desempenho acadêmico satisfatório do
estudante, mediante análise de um parecerista especialista da área de estudos. A renovação ocorrerá de
modo que a duração total da bolsa não ultrapasse 48 meses, com vigência até o mês da defesa da
tese.

§ 1º. Para os candidatos selecionados que estejam realizando o doutorado no exterior, será
deduzido o tempo já cumprido com o curso antes da concessão da bolsa, considerando o início das
atividades acadêmicas informadas pela instituição à qual estão vinculados.

§ 2º. No caso de parto ocorrido durante o período da bolsa, formalmente comunicado à
instituição executora, a vigência da bolsa será prorrogada por até 04 (quatro) meses, garantidas as
mensalidades à parturiente.

Art. 11 Para os candidatos que estejam no exterior e com o doutorado em curso, a vigência da
bolsa será calculada considerando a data de emissão da carta de concessão, haverá o cômputo de início
das atividades com efeito retroativo somente nos casos de atrasos nos prazos conforme previsto pelo Art.
24. Para os demais candidatos, a vigência da bolsa será calculada considerando o início das atividades
no exterior informada na carta de aceitação definitiva enviada pelo candidato ou a entrada do candidato
no país de destino (a que for maior). Em conformidade com o comprovante de matrícula/aceite ou da
data da viagem; quando as atividades no exterior começarem até o 15º dia do mês, a vigência da bolsa
iniciará no mesmo mês. Caso comecem a partir do dia 16º dia do mês, a vigência da bolsa iniciará no
mês subsequente.

Parágrafo único. As inscrições no programa no âmbito do CsF ocorrem em fluxo contínuo,
entretanto a Capes não se responsabiliza por atrasos em decorrência do candidato não ter-se inscrito de
forma pró-ativa e antecipada levando-se em consideração o tempo necessário para a avaliação do
proposta e o processo seletivo. A vigência será calculada considerando-se o determinado pelo caput deste
artigo e não a data de pagamento da primeira mensalidade bolsa por par pela CAPES com vistas ao
reconhecimento.

Art. 12 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à
instituição executora o direito de excluí-lo da seleção se a documentação requerida for apresentada com
dados parciais, incorretos, inconsistentes ou fora dos prazos determinados por comunicados ao candidato
em qualquer fase do processo seletivo ou em período posterior.

Art. 13 Caso o doutorado não seja concluído dentro do período da bolsa, poderá ser autorizada,
mediante justificativa, a extensão da permanência no exterior sem bolsa por, no máximo, 12 meses,
desde que devidamente fundamentada e analisada pela instituição executora em instância superior.

Parágrafo único. A prorrogação do prazo para a defesa da tese será sem qualquer ônus adicional
para o Programa CsF, sendo mantido o direito ao auxílio deslocamento para o retorno ao Brasil, por, no
máximo, até 12 meses.

Art. 14 Os componentes da bolsa de estudos concedida se encontram listados no Apêndice II e
os valores divulgados e publicados no endereço eletrônico: http://www.cap e s . g o v. b r / b o l s a s / b o l s a s - n o -
exterior/valores-das-bolsas.

Art. 15 Quando houver aprovação de ambos os cônjuges em processo seletivo para o doutorado
no exterior no programa CsF, caberá a apenas um dos cônjuges o recebimento do benefício referente aos
dependentes legais. A bolsa do outro cônjuge não terá adicional para dependentes e o mesmo também
não poderá configurar-se como dependente na outra proposta.

Art.16 Não é permitido acumular bolsa, auxílio ou qualquer complementação com outros
recursos de outra agência nacional ou estrangeira. É permitido receber auxílios provenientes de estágio
de docência ou de pesquisa ou similares (Teaching ou Research Fellowship), desde que comunicado
previamente à Diretoria Executiva do Programa CsF e reconhecido que, tais atividades não com-
prometerão o programa de Doutorado, inclusive no tocante ao prazo de conclusão dos estudos. O
acúmulo indevido é causa para a imediata rescisão da concessão da bolsa.

CAPÍTULO 3 - DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO
Seção I. Dos Requisitos para a Candidatura
Art. 17 O candidato ao doutorado pleno no exterior deverá atender aos seguintes requisitos:
I - ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;
II - não possuir título de doutor, quando da inscrição;
III- não ser aluno regular de programa de pós-graduação no país, no nível de doutorado; e
IV - possuir projeto de estudos pertencente à áreas temáticas contempladas pelo Programa

Ciência sem Fronteiras:
a. Engenharias e demais áreas tecnológicas;
b. Ciências Exatas e da Terra;
c. Biologia, Ciências biomédicas e saúde;
d. Computação e Tecnologias da Informação;

e. Tecnologia Aeroespacial;
f. Fármacos;
g. Produção agrícola sustentável;
h. Petróleo, Gás e Carvão Mineral;
i. Energias Renováveis;
j. Tecnologia Mineral;
l. Biotecnologia;
m. Nanotecnologia e Novos Materiais;
n. Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;
o. Biodiversidade e Bioprospecção;
p. Ciências do Mar;
q. Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e

inovação);
r. Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva.
Seção II. Dos Procedimentos para a Inscrição no Processo Seletivo
Art. 18 A seleção consistirá de quatro fases consecutivas: verificação da consistência do-

cumental; análise de mérito; priorização por Comitê Assessor e decisão final da Diretoria Executiva do
Programa. Todas as fases têm caráter eliminatório.

§ 1º. A Capes, considerando a classificação de áreas e grandes áreas do conhecimento, pro-
cederá o recebimento de inscrições no Doutorado Pleno - CsF em consonância com os temas con-
siderados elegíveis pelo programa Ciência sem Fronteiras - Inciso IV do Art. 17.

§ 2º. Para os projetos de doutorado nas grandes áreas de Biológicas, Engenharias, Agrárias e
Exatas e da Terra, e demais áreas contempladas no parágrafo terceiro deste artigo, não haverá a
necessidade prévia de enquadramento no programa;

Biológicas Engenharias Agrárias Exatas e da Terra
Biologia Geral
Biofísica
Bioquímica
Botânica
Ecologia

Eng. Aeroespacial
Engenharia Biomédica
Engenharia Civil
Eng. de Materiais
Engenharia de Minas

Agronomia
Engenharia Agrícola
Engenharia Florestal
Engenharia de Pesca
Medicina Veterinária

Astronomia
Computação
Física
Química
Geociências

Farmacologia
Fisiologia
Genética
Imunologia
Microbiologia

Eng. de Produção
Eng. de Transportes
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Oceânica

Tec. de Alimentos
Zootecnia

Matemática
Oceanografia
Estatística

Morfologia
Parasitologia
Zoologia

Engenharia Nuclear
Engenharia Química
Engenharia Sanitária

§ 3º. Além das quatro grandes áreas do conhecimento acima listadas, farão jus ao enqua-
dramento no programa os projetos de doutorado relacionados com áreas de Farmácia, Medicina, Odon-
tologia, Desenho Industrial, e ás áreas de interface inseridas em Geografia (sub-área Geografia Física),
Administração (Administração de Setores Específicos: Produção e Inovação Tecnológica) e Psicologia
(sub-áreas: Psicometria, Psicologia Experimental e Psicologia do Trabalho e Organizacional).

§ 4º. Projetos de doutorado no exterior que possuam natureza multidisciplinar e de interface
com as áreas elegíveis pelo programa Ciência sem Fronteiras - CsF mas não pertencentes a áreas listadas
nos § 2º e 3º, poderão também usufruir dos benefícios do Doutorado Pleno - CsF. Nestes casos, convém
ressaltar que necessariamente o pleiteante deve possuir projeto de estudos pertencente à áreas temáticas
elegíveis do programa e possuir projeto de cunho voltado para inovação.

§ 5º Em caso de dúvidas deve-se consultar o manual de Oslo que expõe diretrizes sobre o
assunto e dispõe sobre o escopo da inovação em produtos e processos.

§ 6º. A análise de enquadramento dos projetos que se insiram no disposto do parágrafo quarto
deste artigo serão realizadas por comitê multidisciplinar especial criada para este fim, diretamente pela
Capes na primeira etapa do processo seletivo.

Art. 19 As inscrições ocorrem em fluxo contínuo e são gratuitas efetuadas com o preenchimento
de formulários e o envio de documentos, conforme abaixo:

I. Preenchimento do formulário de inscrição:
a. Formulário específico de inscrição para doutorado pleno no exterior preenchido na página

web do Programa Ciência sem Fronteiras: http://www.cienciasemfronteiras . g o v. b r / w e b / c s f / p o s - g r a d u a -
cao-e-pos-doutorado;

II. Envio dos seguintes documentos, incluídos no ato do preenchimento da inscrição na internet,
em arquivo eletrônico, cada um com tamanho inferior ou igual a 5 Mbytes, no padrão Acrobat Adobe,
Portable Document Format (*.pdf).

a. Curriculum Vitae extraído da Plataforma Lattes no endereço: http://lattes.cnpq.br ;
b. Históricos escolares de graduação e de pós-graduação concluídos ou em andamento;
c. Currículo resumido e atualizado do(s) professor(es) indicado(s) como possível(eis) ou efe-

tivo(s) orientador(es);
d. Correspondência trocada com o(s) possível(eis) orientador(es) de instituição(s) no exterior,

devidamente identificado(s), manifestando interesse no plano de estudos para o doutorado, informando a
área de conhecimento e mês/ ano de início e fim para o desenvolvimento das atividades; ou Carta de
Aceite ou Carta do Parceiro no Exterior.

e. Plano de estudos, em português, com no máximo 15 páginas; deve estar na fonte Arial,
tamanho 11, espaço entre linhas 1,5 e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:

I. título;
II. introdução e justificativa;
III. objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;
IV. metodologia a ser empregada;
V. bibliografia de referência;
VI. justificativa para indicação da(s) instituição(ões) de destino no exterior; e
VII. cronograma do plano de atividades, incluindo a previsão de pesquisa de campo e a

infraestrutura experimental ou laboratorial específica, quando couber.
f. Cópia digitalizada da carteira de identidade (RG) ou de outro documento que comprove a

nacionalidade brasileira. Em casos de estrangeiros, cópia do visto permanente de residência no país.
Parágrafo único. A divulgação do resultado pela Capes poderá ocorrer no prazo de 90 a 120

dias após o candidato concluir a sua inscrição no programa.
Art. 20 modalidade de Doutorado Pleno no Exterior apoia a realização de pesquisa de campo ou

de experimento, fora do país de destino, com auxílio deslocamento para ida e volta, somente para o
bolsista, quando realizada no Brasil; ou reembolso da passagem adquirida, quando realizada em outro
país. Nesse período mantém-se os benefícios da bolsa, desde que o pleito seja aprovado pelo(a)
orientador(a) no exterior e pela instituição executora do CsF no Brasil. A pesquisa de campo deverá,
obrigatoriamente, atender às seguintes condições:

(a) Ser planejada para um único momento durante o curso;
(b) iniciar-se após o término do Diplôme d´Études Approfondies - DEA (França), Master of

Philosophy - MPhil (Grã-Bretanha) ou nível equivalente nos demais países;
(c) não se tratar de viagem de prospecção para a elaboração de tese; e,
(d) durar no máximo seis meses e ser concluída antes do último ano do curso.
Seção III. Das Etapas do Processo Seletivo
Art. 21 São etapas integrantes do processo seletivo:
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