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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
(FLUXO CONTÍNUO E PNPD/CAPES) 
 

 
1. Ficha de Inscrição; 

(A ficha deve ser preenchida e assinada) 
 

2. Histórico Escolar; 
 

3. Cópia do Diploma de Doutorado (Frente e Verso);  
A ATA de defesa que atesta o título de doutor também é válida para análise da Pró-Reitoria, caso o 
diploma ainda não tenha sido emitido) 
 

4. Cópia do Documento com Foto (RG/CNH/RNE/PASSAPORTE); 
 

5. Cópia simples do Comprovante de Residência; 
 

6. Projeto de Pesquisa; 
Conteúdo: Não ultrapassar 10 páginas. Conter título, justificativa, breve descrição metodológica, 
cronograma e bibliografia. (Arquivo deve ser enviado em PDF) 
 

7. Foto Digital; 
(Recomendada que seja foto 3x4) 
 

8. Indicação do Currículo Lattes ou Currículo quando estrangeiro; 
(A indicação deve ser feita em forma de Link e em PDF por e-mail.  
Exemplo: http://lattes.cnpq.br/000000000000000 
 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA CAPES 
(SOMENTE APÓS SELEÇÃO) 

 
Os documentos abaixo são obrigatórios somente aos candidatos aprovados para a bolsa 
PNPD/CAPES. A coordenação do curso é responsável pela emissão destes documentos. 
 

1. Termo de compromisso – (Anexo II.A, Anexo II.B ou Anexo II.C) 
(Estes documentos estão disponíveis na portaria nº 86/2013 que regulamenta o programa 
PNPD/CAPES. Os termos devem ser assinados de acordo com a modalidade da bolsa. 
Consulta no Link http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 
 

2. De acordo da Diretoria 
(Este documento é emitido pela coordenação do curso através de um Ofício que deve ser assinado 
pelo diretor da Instituição e Coordenador da Pós-Graduação Acadêmica e enviado a Pró-Reitoria para 
chancelamento da bolsa) 
 
 

http://lattes.cnpq.br/000000000000000
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes


Observação: 

 

 Todos os documentos podem ser enviados por e-mail ou entregues na coordenação; 

 O candidato selecionado na modalidade PNPD/CAPES deve possuir impreterivelmente uma 
conta corrente no Banco do Brasil para recebimento da bolsa mensal.  

 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cmcd.economia@fgv.br 
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