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CONDIÇÕES E REQUISITOS DO DOUTORADO PLENO NO 
EXTERIOR – “PROGRAMA DOUTORADO CNPq-Manchester” 

Doutorado Pleno na Faculdade de Engenharia e 

Ciência Física – EPS da Universidade de Manchester 

 
1. Objetivo: 

 
O CNPq e a EPS, com apoio do Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileiras – GCUB, tem por objetivo conceder bolsas de Doutorado 
Pleno – GDE na Faculdade de Engenharia e Ciências Físicas – EPS 
da Universidade de Manchester – Reino Unido, por meio de 
submissão de propostas por fluxo contínuo. 
 

2. Quem Pode Participar: 
 

As bolsas oferecidas destinam-se a candidatos de nacionalidade 
brasileira, de desempenho e potencial acadêmico comprovados e que 
pretendam desenvolver seu projeto de doutorado na Universidade de 
Manchester, nas seguintes áreas de pesquisa: 
 

• Astronomia 
• Ciência da Computação 
• Ciências Ambientais 
• Ciências Atmosféricas 
• Ciências da Terra 
• Engenharia Aeroespacial 
• Engenharia Civil 
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Eletrônica 
• Engenharia Mecânica 
• Engenharia Química 
• Física 
• Matemática 
• Materiais e Biomateriais 
• Química 
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A seleção dos candidatos seguirá os preceitos estabelecidos na RN-
29/2012 (http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690) quanto 
à documentação exigida, análise por consultor ad hoc e julgamento 
por Comitê Assessor. 
 
Previamente à submissão da proposta, o candidato deve atender as 
orientações e exigências da Universidade de Manchester, além de 
obter carta de aceite. Tais informações e documentos devem ser 
obtidos a partir do contato com o GCUB/EPS-University of 
Manchester: secretaria@grupocoimbrasil.org.br  
 

3. Requisitos e Condições para o Candidato: 
 

a)  ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 
b)  ter proficiência no idioma requerido para o curso; 
c)  não ser aposentado; e 
d)  não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com 
recursos do Tesouro Nacional. 
 
NOTA : É vedada a concessão de bolsa de doutorado a candidato que 
já possua o título de doutor. 
 

4. Documentos Indispensáveis para Inscrição: 
 

As propostas devem ser apresentadas no idioma Português e conter os 

seguintes documentos: 

I. Formulário de Inscrição online acessado via Plataforma Carlos 
Chagas (na aba novo usuário/bolsista>Propostas e 
Pedidos>novos>Bolsas>Bolsas no Exterior> escolha a chamada: 
“Doutorado no Exterior - GDE (exceto para a Alemanha)”. 

II. Currículo Atualizado na Plataforma Lattes.  
III. Histórico Escolar da Graduação; 

IV. Histórico Escolar do Mestrado (quando for o caso); 

V. Diploma de curso de Graduação 



 

Orientações Doutorado Pleno na Universidade de Manchester - CsF 3

VI. Carta de aceite emitida pela EPS - Universidade de Manchester, 
obtida mediante apresentação de documentos adicionais 
conforme orientado pelo GCUB/EPS-University of Manchester: 
secretaria@grupocoimbrasil.org.br.  

VII. Declaração da Universidade de Manchester informando que o 
candidato possui proficiência suficiente para realização do 
Doutorado Pleno; 

VIII. Projeto/Plano de Trabalho, conforme elaborado conjuntamente 
com a EPS - University of Manchester.  

 

5. Calendário: 
 

 

 

Etapas Cronograma 1 Cronograma 2 Cronograma 3 

Inscrição 
De 05 de abril a 28 
de maio de 2013 

Até 13 de setembro 
de 2013 

Até 31 de janeiro 
de 2014 

Julgamento Agosto/2013 Novembro/2013 Abril/2014 

Resultado 
2ª quinzena de 

setembro de 2013 
2ª quinzena de 

dezembro de 2013 
2ª quinzena de 
maio de 2014 

Início da 
vigência 

outubro de 2013 ou 
janeiro de 2014 

Fevereiro, abril ou 
maio de 2014 

julho ou setembro 
de 2014 


