
Edital Capes nº 09/2011 - Programa Capes/Cofecub

Descrição

O Programa Capes/Cofecub tem como objetivos apoiar projetos conjuntos de pesquisa entre Instituições de Ensino 

Superior do Brasil e da França e estimular a formação e o aperfeiçoamento de doutorandos e docentes. 

A proposta deverá conter previsão de formação de recursos humanos nas modalidades: doutorado-sanduíche e 

estágio pós-doutoral. Esta seleção de projetos conjuntos de pesquisa se dará em em todas as áreas do 

conhecimento. 

Data Limite

18 de maio de 2011. 

Elegibilidade

A proposta deverá ter vínculo a um programa de doutorado avaliado pela Capes, preferencialmente com conceitos 

5, 6 ou 7. 

Benefícios

Missões de trabalho: consistem na concessão de passagens aéreas para os membros da equipe brasileira 

oficialmente incluída no projeto e diárias para os membros da equipe francesa oficialmente incluída no projeto. A 

duração de uma missão não pode ser inferior a dez ou superior a 21 dias. 

1. O número máximo de missões de trabalho concedido pela Capes é de duas por ano, por projeto; 

2. Apenas o coordenador do projeto pode realizar missão de trabalho em anos consecutivos. É recomendável o 

estímulo à mobilidade do maior número de pesquisadores da equipe;

3. No caso de projetos associados, uma missão de trabalho suplementar por ano será concedida ao programa 

de menor conceito.

Missões de estudo: consistem no deslocamento de estudante, nas modalidades doutorado sanduíche e pós

doutorado, a fim de desenvolver atividades acadêmicas e de pesquisa na área de interesse do Projeto, na França, 

pelo período mínimo de quatro e máximo de 12 meses para doutorado-sanduíche, exceto nos casos de co-tutela, 

nos quais uma prorrogação de até seis meses poderá ser concedida. Para o pós-doutorado o período mínimo é de 

dois e o máximo de 12 meses, improrrogáveis.

1. O número máximo de missões de estudo é de duas por ano, por projeto. O início das atividades dos bolsistas 

não deve coincidir com os períodos de recesso escolar;

2. Ao menos uma das missões de estudo anual deverá ser na modalidade doutorado-sanduíche;

3. No âmbito das bolsas de pós-doutorado, deverão ser priorizadas as indicações de doutores em fase de 

consolidação da carreira, ou seja, que tenham obtido o título de doutor há no máximo sete anos;

4. Serão concedidos, exclusivamente, aos estudantes brasileiros bolsas de doutorado sanduíche de €1.300,00 

mensais e de pós-doutorado de €2.100,00, referentes ao período efetivo de estadia dos estudantes brasileiros 

na França; seguro saúde de €70,00 mensais; auxílio instalação de €110,00 mensais para estágios de duração 

superior a quatro meses; e, a critério da Capes, auxílio deslocamento ou passagem aérea de ida e volta em 

classe econômica promocional, para o translado Brasil/França/Brasil;

Custeio de material de consumo: 

Comprovada a necessidade no projeto, prevê-se a concessão anual à equipe brasileira de até R$10.000,00, em 

recursos financeiros para a aquisição de material de conservação e limpeza de laboratórios, de desenho e de 

expediente, de filmagens e gravações, de impressão; combustível e lubrificante; embalagens; produtos 

químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos em geral; vidrarias de laboratório; peças para "up grades

de gabinetes de computadores ou outro material de consumo.

O recurso será gerido pelo coordenador brasileiro, observando, no que couber, as disposições do "Manual de 

Concessão e de Prestação de Contas de Auxílio Financeiro a Pesquisador".



Prazo de Execução

Cada proposta deverá conter planejamento de atividades considerando a duração máxima de financiamento dos 

projetos de quatro anos.

Requisitos

A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:

1. Equipe do projeto composta de, no mínimo, quatro doutores, sendo a coordenação brasileira, exercida por 

docente brasileiro com título de doutor obtido há pelo menos cinco anos;

2. Duração prevista do projeto de até quatro anos, divididos em dois períodos de dois anos. Uma avaliação 

será efetuada no decorrer do segundo ano de execução, de acordo com as normas e critérios da Capes e do 

Cofecub, para decisão sobre a renovação do projeto para o segundo período de dois anos;

3. O coordenador de qualquer projeto em andamento, no âmbito dos programas da Coordenação-Geral 

Programas de Cooperação Internacional da Capes, não poderá ter sua candidatura selecionada para este 

edital de seleção de propostas Capes/Cofecub;

4. Para a apresentação de nova proposta por coordenador e/ou equipe que já tenha participado do Programa 

Capes/Cofecub deverá haver um interstício de dois anos, o tema da nova proposta deverá ser inédito e o 

relatório do projeto anterior aprovado.

5. A proposta deverá dar ênfase à promoção do aperfeiçoamento de estudantes e jovens pesquisadores, por 

intermédio de estágios acadêmicos: doutorado-sanduíche e estágio pós-doutoral, respectivamente;

6. A proposta deverá prever a mobilidade docente de ambas as equipes;

7. O coordenador de projeto não participará de missão de estudo pós-doutoral, ainda que deixe a coordenação 

antes do final do projeto. 

Critérios de Seleção

A seleção das propostas de que trata este edital, consistirá de quatro etapas: verificação da consistência 

documental; análise do mérito; priorização das propostas com parecer favorável e decisão final em reunião 

conjunta entre a Capes e o Cofecub.

Forma de Solicitação

A apresentação da proposta deverá ser efetuada simultaneamente pelas equipes brasileira e francesa a Capes e ao 

Cofecub, respectivamente. As inscrições serão gratuitas e feitas exclusivamente pela internet mediante 

preenchimento do formulário de inscrição. A proposta em francês deverá ser encaminhada para o 

disponibilizado para este fim na página do EGIDE. Ao formulário de inscrição deverão ser anexados 

eletronicamente, os documentos discriminados nos itens 5.3.1 a 5.3.3. do Edital. 

Contatos

Eventuais situações não contempladas neste edital serão decididas conjuntamente pela Capes e pelo Cofecub, por 

intermédio de consulta dirigida, exclusivamente pelo e-mail amanda.menezes@capes.gov.br, que também poderá 

ser utilizado para o esclarecimento de dúvidas e para obtenção de mais informações.

Para dúvidas e solicitações referentes ao formulário eletrônico utilize o e-mailbexeletronico.cgci@capes.gov.br

assim como o telefone (61) 2022-6160. 

Home Page

http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4478-programa-capescofecub 

Fonte

As informações descritas acima foram obtidas na home page da Financiadora. 

Última Revisão

5/4/2011 

Usuários UFV

Suporte Funarbe

Em caso de dúvidas a respeito desta oportunidade, favor contactar:

Patrícia das Graças Luís de Queiroz, 3899 7379, pgluis@funarbe.org.br



Nome Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

Endereço Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06

Cidade Brasília

Código 70040-020 

Estado Distrito Federal

País Brasil

Telefone 0800 61 6161

Contato Fale Conosco 

Home Page http://www.capes.gov.br 

Financiadora


