INFORMATIVO
CURTAS ESTADIAS DE PESQUISA PARA PROFESSORES DOUTORES DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA E PORTUGUESA – FUNDAÇÃO CAROLINA E
GRUPO TORDESILHAS
A Coordenadoria de Intercâmbio da Assessoria de Assuntos Internacionais informa do
financiamento, pela Fundação Carolina e pelo Grupo Tordesilhas, de curtas estadias de pesquisa
para professores doutores de nacionalidade brasileira e portuguesa.
Todas as informações sobre o programa estão publicadas na seguinte página eletrônica:

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4877

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
Atividade
A Assessoria Internacional da UnB (INT) recebe as inscrições via SEI
A INT encaminha as inscrições ao Grupo Tordesilhas
O candidato preenche requerimento da bolsa junto a Fundação Carolina

Prazo
26 de março de 2018
30 de março de 2018
5 de abril de 2018

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA UNB
O candidato deverá enviar memorando, até 26 de março de 2018, via Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), com destino a Assessoria de Assuntos Internacionais (INT), contendo:
a) Memorando com solicitação de inscrição contendo as seguintes informações pessoais e
funcionais do candidato: nome completo, e-mail e titulação.
b) Despacho da chefia imediata com o comprometimento de autorizar o afastamento do
docente do país caso este venha a ser selecionado;
c) Ficha Funcional emitida pelo Decanato de Gestão de Pessoas (DGP);
d) Cópia do passaporte brasileiro ou português (ainda que expirado; o passaporte válido deverá
ser submetido até 5 de abril);
e) Declaração de vínculo emitida pelo Decanato de Gestão de Pessoas (DGP);
f) Nome da universidade espanhola em que deseja realizar a estadia de pesquisa (lista
disponível em: http://www.grupotordesillas.net/miembros/);
Até 30 de março de 2018, a INT encaminha as inscrições ao Grupo Tordesilhas – a quem cabe
postular os candidatos ante a Fundação Carolina.
O candidato receberá uma mensagem no e-mail informado contendo instruções para preencher
formulário no sistema online da Fundação Carolina. O formulário deve ser preenchido
completamente até o dia 5 de abril de 2018.
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A Fundação Carolina comunica a UnB da concessão ou não da bolsa aos seus candidatos,
indicando o prazo máximo para que o candidato contemplado confirme a aceitação da mesma e
envie, em prazo a ser determinado, a documentação que segue:
a)
b)
c)
d)
e)

Cópia certificada e devidamente legalizada do grau acadêmico de doutor;
Curriculum vitae com cópia dos documentos comprobatórios das atividades listadas;
Cópia da carta de convite ou admissão pela universidade receptora;
Cópia do passaporte brasileiro ou português válido; e
Certificado ou documento comprovativo de domicílio ou residência.

Quanto ao item “c”, esclarecemos que cabe ao candidato solicitar a carta convite ou admissão da
universidade espanhola de interesse. Esta Assessoria pode fornecer dados de contato dos
responsáveis nas universidades espanholas.

IMPORTANTE
Cabe ao candidato conhecer os requisitos, condições e regras estabelecidas em conjunto pelo
Grupo Tordesilhas e a Fundação Carolina, bem como todas as outras informações relevantes
disponíveis na página eletrônica: http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4877.
Também cabe ao candidato, caso seja selecionado, solicitar afastamento formal de suas
atividades para sua estadia na universidade espanhola escolhida conforme legislação vigente e
normativas internas da Fundação Universidade de Brasília.

Brasília, 5 de fevereiro de 2018

Sabine Gorovitz
Diretora da Assessoria de Assuntos Internacionais
Assessoria de Assuntos Internacionais
Universidade de Brasília
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