Bolsas de doutorado para estrangeiros
Antropologia Social na Universidade de Brasília
Está aberta a possibilidade de ingresso específico para estrangeiros no
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da
Universidade de Brasília, com bolsa do Programa de Estudantes-Convênio de
Pós-Graduação (PEC/PG), uma parceria entre a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
Candidatos devem ler atentamente o Edital, verificar a sua elegibilidade (item 2.2
do Edital) e a compatibilidade de seus interesses com o perfil acadêmico do
PPGAS/UnB, e então solicitar uma Carta de Aceite. Para tanto, um pedido deve
ser enviado até o dia 6 de janeiro de 2021, por meio de correio eletrônico com
o assunto “PEC-PG 2020” para o endereço ppgas@unb.br, com os seguintes
documentos digitalizados e em formato pdf:
 Formulário de inscrição (em anexo) devidamente preenchido e assinado;
 Carta de apresentação das razões da candidatura, com indicação do
caráter de dedicação ao curso (integral, parcial ou exclusiva) e indicação
de até 3 (três) nomes de orientadores pretendidos;
 Projeto de pesquisa com no máximo 8 (oito) laudas em fonte Times New
Roman, corpo 12, espaçamento 1,5, com bibliografia, contendo os
aspectos previstos no item 2.3.2 do edital. O projeto deverá corresponder
às linhas de pesquisa do PPGAS/UnB;
 Diploma do curso de graduação e do curso de mestrado, se for o caso;
 Histórico Escolar do curso de graduação e do curso de mestrado, se for o
caso;
 Curriculum Vitæ com cópias dos documentos comprobatórios;
 Cópias de trabalhos acadêmicos publicados, se houver.
No dia 13/01/2021 a coordenação divulgará no site do PPGAS/UnB a lista de
candidatos aceitos para se inscrever no PEC-PG 2020. Nesta mesma data serão
enviadas por email as Cartas de Aceite aos candidatos, que servem unicamente
para ingresso via PEC-PG.
Informações básicas:
- Edital PEC-PG: https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capesoferece-bolsas-de-estudo-para-estrangeiros
- Site DAN: www.dan.unb.br
- Data de envio de solicitações de Carta de Aceite: até 06/01/2021
- Data de divulgação do resultado e emissão das Cartas de Aceite: 13/01/2021

