
Chamada CNPq PEC-PG nº 06/2017 

 

Selecionar estudantes provenientes de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil 
mantém acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia, 
conforme Edital, para realizar sua formação de pós-graduação no Brasil, em todas as 
áreas do conhecimento, em nível de Mestrado Acadêmico e Doutorado. 

 

Acesse: 

Manual 

Chamada nº 06/2017 - PEC/PG - Bolsa de Pós- graduação - Mestrado (GM) 

Chamada nº 06/2017 - PEC/PG - Bolsa de Pós- graduação - Doutorado (GD) 
 

Inscrições no CNPq: 05/07/2017 a 18/08/2017  

 

ATENÇÃO: Os interessados em concorrer a uma vaga do presente Edital, através de um 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes Unicamp, deverão encaminhar para o e-

mail mariangela@iar.unicamp.br até 10/08/2017 os seguintes documentos, em PDF, para 

análise: 

 

- Plano de trabalho detalhado, traduzido para o português, espanhol ou inglês, conforme 

Anexo (modelo do CNPq), contemplando obrigatoriamente os seguintes itens: objetivos, 

justificativa para escolha do tema, caracterização do problema a ser pesquisado, metodologia 

e indicação da importância deste estudo para o desenvolvimento da área específica no país de 

origem do candidato. 

 

- Currículo Lattes atualizado, com especial atenção aos itens Formação, Atuação Profissional e 

Produções (Bibliográfica, Técnica, Artística). Para criar e atualizar o seu currículo lattes, acesse: 

http://lattes.cnpq.br/ 

 

- Diploma ou comprovante de conclusão da Graduação (para candidatos ao Mestrado) / 

Diploma ou comprovante de conclusão da Graduação e do Mestrado (para candidatos ao 

Doutorado): Todos os documentos em frente e verso e traduzidos para o português ou 

espanhol ou inglês. 

 

- Histórico Escolar do curso de Graduação ou documento equivalente que possua todas as 

menções/notas (para candidatos ao Mestrado) / Histórico Escolar do curso de Graduação e do 

http://resultado.cnpq.br/6912267041082923
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=7342&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=536-1-4745
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=7342&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=536-2-4745
http://lattes.cnpq.br/


Mestrado ou documento equivalente que possua todas as menções/notas (para candidatos ao 

Doutorado): Todos os documentos em frente e verso e traduzidos para o português ou 

espanhol ou inglês. 

 

ATENÇÃO: Os documentos solicitados acima se aplicam à análise das Coordenadorias dos 

Programas de Pós-Graduação do Instituto de Artes. Existem outros documentos obrigatórios 

solicitados pelo CNPq que deverão ser providenciados pelo candidato. 

Aos Candidatos aceitos, serão conferidas as Cartas de Aceite da Coordenação e a assinatura 

no Plano de Trabalho, documentos necessários para a inscrição no Edital junto ao CNPq. 

Recomendamos a leitura do Edital e do Manual com total atenção para evitar eliminações por 

eventuais erros em documentos. 
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ANEXO I 

(obrigatório na candidatura) 

PEC-PG - Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação 

Plano de Trabalho  

**Preencher em Língua Portuguesa, Língua Inglesa ou Língua Espanhola– máximo 15 
páginas. 

 

   Nome do Candidato: ________________________________ 

   Descreva, de forma clara, o Plano de Trabalho a ser desenvolvido, nele incluindo os itens 
indicados a seguir. 

1.  Sobre o Plano de atividades a ser realizado: 

a) Tema previsto para dissertação ou tese: 

b) Objetivos: 

c) Justificativa para escolha do tema: 

b) Caracterização do problema a ser pesquisado: 

c) Metodologia: 

 

2. Relevância dos estudos para o desenvolvimento da área específica: 

 

3. Perspectiva de aplicação prática do trabalho a ser desenvolvido: 

4. Previsão de viagens a seu país de origem ou residência para pesquisa de campo e 
participação em eventos científicos: 

5.  Perspectivas em relação aos seus estudos no Brasil: 

6.  Motivos para escolha da Instituição de Ensino Superior brasileira: 

 

 

 

 

 
 
 


