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Prezadas (os),

Informamos que em decorrência do calendário da Capes de indicação de bolsistas, novos
prazos para envio da proficiência e para alteração do período de início do estágio foram
estabelecidos a saber:

Período de Indicação de
Bolsistas (a ser realizada pela
Pró-reitoria)
01 de abril a 14 de abril de 2022
06 a 20 de junho de 2022
07 a 18 de novembro de 2022

Período de Início da Bolsa/
Estágio

Data Limite Para Envio da
Proficiência

Junho a agosto de 2022
Setembro a novembro de
2022
Janeiro a março de 2023

Até 01 de abril
Até 06 de junho
Até 07 de novembro

Caso o candidato não apresente a comprovação da proficiência exigida, conforme o
calendário acima, perderá a vaga e o próximo da lista será convocado (de acordo com a lista
de indicados do respectivo PPG).

Aqueles que tiverem necessidade de alterar o período de início do estágio deverão
encaminhar, para o e-mail: doutorado.sanduiche@ufba.br, os seguintes documentos até o dia
31/03/2022:

1. Carta do orientador brasileiro, em papel timbrado, informando a previsão de defesa da
tese do/a candidato/a, confirmando que o retorno do bolsista ao Brasil ocorrerá em
período não inferior a 6 (seis) meses para a defesa da tese, incluindo justificativa do
benefício acadêmico-científico esperado com o estágio, e a necessidade do estágio no
exterior para realização da pesquisa, bem como demonstrando, preferencialmente,

resultados formais derivados
coorientador/estrangeiro/a.

da

interação

técnico-científica

com

o/a

2. Carta do orientador estrangeiro, em papel timbrado, datada e assinada, aprovando o
plano de pesquisa, identificando o título do projeto e o período de permanência do/a
Doutorando/a, explicitando o mês e o ano de início e término do estágio.

3. Autorização do Colegiado do PPG competente.

Pedidos realizados fora do prazo serão analisados pelo Comitê Gestor Capes Print UFBA
podendo ser aprovados ou não.

Salvador, 17 de março de 2022

Olival Freire Júnior
Presidente do Comitê Capes Print UFBA

