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EDITAL ARII n. 12/2017  
 

PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 
AUSTRALIA-AMERICAS PhD RESEARCH INTERNSHIP 

 
Estão abertas as inscrições para a pré-seleção de 2 (dois) doutorandos da PUC-SP para programa de 
bolsas Australia-Americas PhD Research Internship, de acordo com o disposto neste Edital. 

 
 
1. OBJETIVO 

O presente edital visa pré-selecionar estudantes de doutorado da PUC-SP nos campos de ciências exatas, 
tecnologia, engenharias, matemática, física, ciências médicas e da saúde, e educação para realização de 
estágio de pesquisa 8 (oito) semanas (entre junho e agosto de 2018) em instituições australianas de 
ensino superior e/ou pesquisa.  
 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

a. Possuir nacionalidade brasileira;  

b. Não ser cidadão australiano, ou ter dupla cidadania australiana, ou residência permanente na 
Austrália;  

c. Estar regularmente matriculado e cursando o 1º, 2º ou 3º anos de doutorado na PUC-SP nos campos 
das ciências exatas, tecnologia, engenharias, matemática, física, ciências médicas e da saúde, ou 
educação, preferencialmente nos Programas de Estudos Pós-Graduados em: 

- Educação: Currículo 
- Educação: História, Política e Sociedade 
- Educação Matemática 
- Língua Portuguesa 
- Psicologia da Educação 
- Tecnologia da Informação e Design Digital 

d. Possuir fluência no idioma inglês; 

e. Ter sido aceito(a) por uma instituição australiana (universidade ou instituto de pesquisa);  

f. Possuir suporte formal do orientador brasileiro, comprovado através de carta de indicação e 
recomendação; 

g. Possuir condições financeiras para cobrir os gastos com passagem aérea (ida e volta), seguro-saúde 
internacional e despesas com processo de obtenção de passaporte e visto australiano; 

h. Estar ciente da necessidade de fornecer todos os documentos que venham a ser solicitados dentro 
dos prazos. 

 
3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

a. Os participantes do processo seletivo serão classificados de acordo com pontuação total obtida 
através da análise dos seguintes critérios: 

 

ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Plano de trabalho 

(Application Form – Parte B, item 1) 

(até 30 pontos) 

Coerência do programa de pesquisa proposto 15 pontos 

Potencial para o desdobramento de futuros 
projetos conjuntos e pesquisas entre Brasil e 
Austrália  

15 pontos 

Carta de motivação  

(Application Form - Parte B, item 2) 
(até 30 pontos) 

Relevância da parceria com os pesquisadores 
australianos para o desenvolvimento do 
programa de pesquisa 

15 pontos 



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Reitoria | Rectory 

 Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 
Office of International and Institutional Affairs 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa da escolha do programa de 
pesquisa e pesquisador australiano quanto ao 
impacto no desenvolvimento da carreira 
profissional 

15 pontos 

Carta de recomendação do 
orientador brasileiro 

(até 30 pontos) 

Mérito acadêmico do estudante 15 pontos 

Mérito científico da proposta de projeto 15 pontos 

Análise do currículo Lattes  

(até 10 pontos) 

Participação anterior em projetos de pesquisa 5 pontos 

Envolvimento em atividades acadêmicas, 
profissionais e/ ou comunitárias 

5 pontos 

TOTAL 100 PONTOS 

 
b. Em caso de empate, a definição do candidato selecionado será feita baseada em entrevista, 

presencial ou a distância, entre os candidatos empatados e os membros da banca de seleção. 
 
 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO   

a. O processo de pré-seleção será feito por banca examinadora da PUC-SP composta por 
representante(s) da ARII e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  

b. Caberá à banca examinadora da PUC-SP pré-selecionar 2 (dois) estudantes, que deverão ser 
classificados em primeiro e segundo lugar, considerando os critérios e pontuação total elencados no 
item 4 supra . 

c. O primeiro colocado da PUC-SP será automaticamente indicado para uma bolsa. 

d. O segundo colocado da PUC-SP terá sua candidatura analisada por comissão composta por três 
membros indicados pelas diretorias de internacionalização das PUCs integrantes da Rede PUCBR e 
um representante do Australian Government Department of Education and Training. Caberá à referida 
comissão analisar até 7 (sete) candidaturas, sendo uma de cada PUC, e selecionar 3 (três) delas, 
considerando os critérios indicados no item 4 supra. Em caso de empate, a definição do candidato 
selecionado será feita baseada em entrevista, presencial ou à distância, entre os candidatos 
empatados e os membros da comissão, ademais de considerar a diversidade das áreas de 
conhecimento das pesquisas e a diversidade de destino na Austrália. 

 
5. RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros de suporte desta iniciativa serão distribuídos conforme se segue: 

 Até AUD$ 3,500.00 a serem concedidos por parte do governo australiano (ajuda de custo para 
cobertura de despesas no período de vigência do programa na Austrália), incluindo acomodação em 
Canberra durante o período de orientação inicial e debrief; 

 
 AUD$ 3,500.00 a serem providenciados por parte dos candidatos selecionados, para cobrir os gastos 

com passagem aérea de ida e volta (incluindo trechos domésticos de/para Canberra), seguro-saúde e 
despesas com o processo de obtenção de passaporte e visto australiano. 

 

6. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO 

a. Os candidatos devem entrar diretamente em contato com pesquisadores/instituições australianas a 
fim de submeter o programa de pesquisa e obter o aceite necessário para o processo de candidatura. 
O Australian Research Council (ARC) possui uma base de dados que permite a consulta de projetos e 
linhas de pesquisa, além de pesquisadores patrocinados pelo ARC nas universidades australianas 
desde 2001.  A consulta é pública e pode ser feita através do site http://www.arc.gov.au/funded-
grants.  

 

http://www.arc.gov.au/funded-grants
http://www.arc.gov.au/funded-grants
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b. Alternativamente, o uso de contatos já existentes entre pesquisadores das PUCs brasileiras e 
colegas/colaboradores australianos é altamente recomendado.  

c. O Anexo II deste edital disponibiliza orientações para a identificação de instituições e pesquisadores 
australianos. 

 

7. DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 

a. Ficha de inscrição preenchida, assinada e com foto; 

b. Application form (Anexo I), devidamente preenchido e assinado; 

c. Carta de indicação e recomendação do orientador brasileiro; 

d. Carta de aceite da instituição de destino australiana;  

e. Histórico escolar do doutorado; 

f. Comprovante de fluência em língua inglesa; 

g. Termo de compromisso financeiro (Anexo III). 

 

8. ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 

a.  Presencialmente: 

Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII 
Rua Monte Alegre, 984, campus Perdizes - Edifício Cardeal Mota, 1º andar, sala P-67. 
Dias e horários: 18 a 22 de dezembro de 2017: das das 8h às 19h  

02 a 26 de janeiro de 2018: das 9 às 18h 
29 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018: das 8 às 19h 
Não haverá expediente aos sábados, domingos, feriados e recessos acadêmico-
administrativos (26 a 29 de dezembro de 2017, 12 a 14 de fevereiro de 2018). 

 

b.  Por e-mail – Observar as seguintes instruções:  

-  Envio: até as 17h do dia 16 de fevereiro de 2017; 
-  Endereço eletrônico: dci-arii@pucsp.br; 
-  Em “Assunto”/”Subject”, digitar “Inscrição Edital ARII 012/2017 – Nome do candidato”;  
-  Anexar: arquivo .pdf único, colorido, com os documentos na ordem indicada no item 7;   
- A ARII verificará os documentos de cada candidato e enviará resposta confirmando ou não a 

inscrição no processo de pré-seleção em até 1 (um) dia útil subsequente ao envio da candidatura. 
Estarão habilitados a esse processo apenas candidatos que contemplarem os itens 6 e 7. 
 

 
9.   CALENDARIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

ETAPA PERÍODO 

Inscrições (entrega dos documentos – item 7) 
Até 16/02/18 (vide item 8.a) 

horário limite: 17h00 (por e-mail) 
                             19h00 (presencialmente) 

Entrevistas (em caso de empate) 19/02/18 

Divulgação dos pré-selecionados (etapa PUC-SP) 20/02/18 

Divulgação dos selecionados (Rede PUCBR) 26/02/18 

Sessões de orientação pré-embarque Abril-Maio/18 

“Orientation Program” (Canberra) 12 e 13/06/18 

“Program Debrief” (Canberra)  09/08/2018 

 
 
 

mailto:dci-arii@pucsp.br
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10. OBSERVAÇÕES │PRESSUPOSTOS DE CONCORDÂNCIA 
 
a. O programa de bolsas Australia-Americas PhD Research Internship é coordenado pelo Ministério de 

Educação e Treinamento da Austrália e pelo Conselho Australiano para Educação Internacional 
(ACIE), sendo financiado pelo fundo do projeto Australian International Education: Enabling Growth 
and Innovation. 

b. A proposta é estreitar os laços de cooperação acadêmica e cientifica entre Brasil e Austrália, por meio 
do incentivo para a mobilidade de pesquisadores e o desenvolvimento de pesquisas colaborativas. 
Trata-se de uma oportunidade para a inserção do pesquisador em circuitos internacionais de pesquisa 
científica, bem como para a construção de redes internacionais de parcerias com instituições 
australianas. 

c. O programa foi concebido especialmente para doutorandos da Rede PUCBR, composta pelas 
instituições PUCPR, PUC Campinas, PUC Goiás, PUCRS, PUC-SP, PUC-Rio e PUC Minas.  

d. Todos os participantes deverão estar em Canberra para 2 (dois) dias de orientação (12 e 13/06/2018). 
Será feita uma apresentação do sistema educacional australiano, infraestrutura para pesquisas, 
políticas cientificas e também questões culturais para facilitar a adaptação dos pesquisadores. Nessa 
ocasião, os participantes provenientes de outros países poderão se conhecer (Argentina, Brasil, 
Colômbia, EUA e México).   

e. O encerramento oficial do programa ocoerrará em 09/08/2018, em Canberra. Será uma oportunidade 
para os pesquisadores compartilharem suas experiências com os demais participantes e os 
representantes do Departamento de Educação do governo australiano.  

f. Caso os participantes pretendam prorrogar a duração da estada, deverão contar com a anuência da 
instituição australiana que os recebeu e de sua universidade de origem. Porém, não mais haverá o 
auxilio da bolsa por parte do governo australiano e os trâmites de visto para o período adicional, se 
necessário, deverão ser feitos diretamente pelos estudantes.  

g. Em havendo impedimento decorrente de contratempo do pesquisador australiano, a Australian 
Academy of Science (AAS) envidará esforços para realocar o estudante a outro supervisor de 
pesquisa. No caso de ser um contratempo do pesquisador brasileiro, se o impeditivo surgir até 
meados de março/2018, procurar-se-á, na medida do possível, acionar a lista de pesquisadores 
suplentes. Na hipótese de a bolsa já ter sido paga, os valores deverão ser devolvidos pelo bolsista e, 
não havendo condição de convocação de suplente, a vaga será cancelada. 

h. O(s) bolsista(s) da PUC-SP deverão apresentar relatório do estágio doutoral à ARII e à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, dentro de 15 (quinze) dias de seu retorno ao Brasil. 

i. Casos omissos serão analisados pela PUC-SP, pela Rede PUCBR e pelo Australian Government 
Department of Education and Training, no que couber a cada um. 

 

  
São Paulo, 18 de dezembro de 2017. 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
         Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 
AUSTRALIA-AMERICAS PhD RESEARCH INTERNSHIP 

EDITAL ARII n. 12/2017  
 

Nome: ____________________________________________________________________ 

R.A.: _______________________ PEPG: _______________________________________ 

Orientador na PUC-SP: ______________________________________________________ 

Semestre/Ano de ingresso no doutorado: ____º/201__          

Previsão de conclusão do doutorado: _____/20___ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

CEP: _______________                Cidade/Estado:  ____________________________________________ 

Telefone: (____)  ______________________                          Celular: (____)  ______________________    

E-mail: _______________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____  Passaporte : __________________  Válido até: ____/____/ ____    

Possui algum tipo de bolsa na PUC-SP? (    ) Não     

                                                              (    ) Sim. Modalidade: _________________________ 

Instituição australiana: _________________________________________________________________ 

Orientador na Instituição australiana: ______________________________________________________ 

 

Declaro que cumpro os requisitos e estou de acordo com o Edital ARII n. 012/2017, referente ao processo 
de pré-seleção ao «Australia-Americas PhD Research Internship». 

 
 

São Paulo, ______  de ________________de 201___.                  _________________________________________ 

                                                                                                                                (assinatura) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    COMPROVANTE DO CANDIDATO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO -  PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO  
«AUSTRALIA-AMERICAS PhD RESEARCH INTERNSHIP»  
 
Nome: _____________________________________________________________________ 

    

Visto ARII: _______________________                                     Data: _____/_____/201___ 

 

  

  
 

 


