UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA (PPZ)

E D I T A L Nº 062/17-PPZ
O Professor RICARDO SOUZA VASCONCELLOS,

Coordenador
do
Programa
de
PósGraduação em Zootecnia do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Estadual
de Maringá, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias,
Considerando a disponibilidade de bolsa através do Programa Institucional de
Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE - CAPES;
Considerando a exigência da CAPES de que a seleção dos candidatos seja
realizada por uma Comissão do Programa de Pós-Graduação de origem dos mesmos;

Considerando o Edital 047/17-PDSE-CAPES;

TORNA PUBLICO O SEGUINTE:
1° - Estarão abertas, no período de 18/01 a 05/02/2018, as inscrições dos
interessados em realizar estagio no Exterior, através do "Programa Institucional de Bolsas de
Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE - CAPES";
2º - As inscrições serão para alunos matriculados no 2º e 3º anos
(ingressantes em 2016 e 2017);
2° - As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do PPZ.
3° - Documentos exigidos para candidatura:
1. Curriculo Lattes atualizado;
2. Plano de pesquisa que não deve ultrapassar 20 páginas e que contenha no
mínimo titulo, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma organizado
por mês das atividades a serem realizadas no exterior e referencias
bibliográficas;
3. Carta do(a) orientador(a) brasiIeiro(a), devidamente assinada e em papel
timbrado da instituição de origem, justificando a necessidade do estágio e
demonstrando interação técnico-cientifica com o(a) coorientador(a) no
exterior para o desenvolvimento das atividades propostas.
4. Carta de aceite da Instituição no Exterior, com declaração do orientador no
exterior, do período previsto para realização do estágio e atividades
planejadas para o período.
5. Certificado de Proficiência conforme exigência CAPES (o candidato que não
tiver o certificado até a data limite de inscrição, poderá apresentar o mesmo
até dia 23/03/2018)
PUBLIQUE-SE.
Maringá, 20 de dezembro de 2017.

Prof. Dr. Ricardo Souza Vasconcellos
Coordenador do PPZ

