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O Programa de Pós-Graduação em Economia divulga a retificação dos itens abaixo, 

constantes no 3º Edital para processo de seleção de bolsista do Programa Nacional de 

Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(PNPD/CAPES) 2018: 

 

Onde se lê: 

3. Elegibilidade e Restrições  

3.1 Do candidato a bolsista exige-se:  

I – possuir o título de doutor (diploma ou documento que comprove a referida 
titulação) quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e 
reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 
este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

Leia-se: 

3. Elegibilidade e Restrições  

3.1 Do candidato a bolsista exige-se:  

I – possuir o título de doutor (diploma ou documento que comprove que o candidato 
faz jus ao título e que a confecção do diploma está em andamento) quando da 
implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 
CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 
analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

 

 

 



 

 

Onde se lê: 

6. Inscrições 

(...) 

6.2 Os seguintes documentos são necessários à inscrição (formato PDF): 

(...) 

II - Cópia do diploma de doutorado. O candidato que ainda não possui diploma deverá 
entregar a cópia da ata de defesa e o diploma no momento da implementação da bolsa; 

Leia-se: 

6. Inscrições 

(...) 

6.2 Os seguintes documentos são necessários à inscrição (formato PDF): 

(...) 

II - Cópia do diploma de doutorado. O candidato que ainda não possui diploma deverá 
entregar a cópia da ata de defesa e o diploma ou documento que comprove que o 
candidato faz jus ao título e que a confecção do diploma está em andamento no 
momento da implementação da bolsa; 

 

 

Juiz de Fora, 08 de fevereiro de 2018.  
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