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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSA DE DOUTORADO SANDUÍCHE 
CAPES 

CHAMADA 2019 
 
A Comissão de Bolsas do PEPG em LAEL/Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 
Aplicada e Estudos da Linguagem convida os alunos doutorandos, bolsista ou não, que queiram 
concorrer a bolsa de doutoramento sanduíche da CAPES, que se candidatem à seleção. A bolsa de 
doutoramento sanduíche permite aos contemplados que façam estágio em instituição de ensino no 
exterior com início em 2019 com despesas custeadas pela CAPES. O prazo máximo de bolsa 
oferecido aos Programas pela CAPES é de 12 meses (os quais podem contemplar até dois 
candidatos aprovados, com seis meses para cada). 
 
Para concorrer, os candidatos deverão consultar o endereço da web abaixo, onde se encontram 
elencados todos os requisitos exigidos do candidato, os documentos necessários e os 
procedimentos a serem seguidos: 
 
http://corpuslg.org/alunoslael/bolsas-sanduiche/ 
 
Os  pedidos  deverão  ser  feitos  exclusivamente pelo formulário online: 
 
https://form.jotform.com/62188940548971 
 
Os processos serão julgados por uma comissão constituída de acordo com as normas da CAPES. 
 
Calendário  
02/01/2019   Abertura do Processo 
16/02/2019   Último dia para envio dos pedidos (24:00 de Brasília) 
18/02/2019   Entrega da documentação aos pareceristas 
25/02/2019   Entrega dos resultados à comissão de bolsas 
28/02/2019   Publicação dos resultados finais da seleção e classificação 
01/03/2019   Envio da lista de classificados à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
08/03/2019   Fim do processo de seleção na PUCSP 
12/04/2019   Fim do período de inscrição dos selecionados na CAPES 
03/05/2019   Homologação pela PUCSP no sistema da CAPES 
01/08 a 30/11/2019 Início dos estudos no exterior 
 
Comissão de Bolsas 
Profa. Dra. Mara Sophia Zanotto (Presidente da Comissão)  
Prof. Dr. Tony Berber Sardinha (Coordenador do LAEL)  
Profa. Dra .Sandra Madureira (Professora do LAEL) 
Carolina Zuppardi (Representante discente) 
Maria Lúcia dos Reis (Assistente da Coordenação)  
 


