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            EDITAL 
 
 
Encontram-se abertas inscrições, no âmbito do acordo internacional entre a 
Université de Paris 7 – Denis Diderot e a Associação Universitária de Pesquisa 
em Psicopatologia Fundamental (AUPPF) para:  
 
Doutorado em co-tutela 

 
O candidato à co-tutela do lado da AUPPF deve fornecer as seguintes 
informações preliminares para os coordenadores do acordo: 1) matricula num 
programa de doutorado, sob orientação de um membro da AUPPF; 2) projeto 
de pesquisa aprovado pelo orientador; 3) indicação de nome de professor-
orientador na Universidade Paris 7 e carta de aceitação do candidato; 4) 
certidão de proficiência de língua francesa por instituição especializada; 5) 
indicação de fonte de recursos financeiros para a estadia. Dar-se-á preferência 
a doutorandos com bolsa concedida pelo programa de doutorado de origem.  
  
O candidato à co-tutela do lado da Université de Paris 7 – Denis Diderot deve 
fornecer as seguintes informações preliminares para os coordenadores do 
acordo: 1) matrícula num programa de doutorado desta universidade; 2) projeto  
de pesquisa aprovado pelo orientador; 3) indicação de nome de professor-
orientador membro da AUPPF e carta de aceitação do candidato; 4) certidão de 
proficiência de língua portuguesa ou espanhola por instituição especializada; 5) 
indicação de fonte de recursos financeiros para a estadia. Dar-se-á preferência 
a doutorandos com bolsa concedida pelo programa de doutorado de origem. 
  
Após receber esses documentos, a coordenação do acordo irá se pronunciar 
sobre a conveniência da candidatura, a responsabilidade sobre a orientação e  
as formas de apoio oferecidas pelo acordo. 
 
Estágio de Pós-Doutorado 
 
O candidato ao estágio de pós-doutorado do lado da AUPPF deve fornecer as 
seguintes informações preliminares para a coordenação do acordo: 1) histórico 
escolar do curso de pós-graduação; 2) certidão de conclusão do curso de 
doutorado nos últimos cinco anos; 3) projeto de pesquisa a ser realizada 
durante o estágio; 4) indicação de nome de professor-orientador na 
Universidade Paris 7 e carta de aceitação do candidato 5) certidão de 
proficiência de língua francesa por instituição especializada; 6) indicação de 
fonte de recursos financeiros para o estágio. Dar-se-á preferência a doutores 
membros da AUPPF. 
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O candidato ao estágio de pós-doutorado do lado da Université de Paris 7 – 
Denis Diderot deve fornecer as seguintes informações preliminares para os 
coordenadores do acordo: 1) histórico escolar do curso de pós-graduação; 2) 
prova de conclusão do curso de doutorado nos últimos cinco anos; 3) projeto 
de pesquisa a ser realizada durante o estágio; 4) indicação de nome de 
professor-orientador membro da AUPPF e carta de aceitação do candidato 
certidão de proficiência de língua portuguesa ou espanhola por instituição 
especializada; 5) indicação de fonte de recursos financeiros para o estágio.  
  
Após receber esses documentos, a coordenação do acordo irá se pronunciar  
sobre a conveniência da candidatura, a responsabilidade sobre a orientação e  
as formas de apoio oferecidas pelo acordo. 
 
Bolsas sandwich 
 
Há vagas para Doutorandos da Université de Paris 7 – Denis Diderot  
realizarem estágios de curta duração no Brasil ou em outro país onde hajam 
membros da AUPPF, visando o aperfeiçoamento de suas teses. O candidato à 
co-tutela do lado da Université de Paris 7 – Denis Diderot deve fornecer as 
seguintes informações preliminares para os coordenadores do acordo: 1) 
matrícula num programa de doutorado desta universidade; 2) projeto de 
pesquisa aprovado pelo orientador; 3) indicação de nome de professor-
orientador membro da AUPPF e carta de aceitação do candidato; 4) certidão de 
proficiência de língua portuguesa ou espanhola por instituição especializada; 5) 
indicação de fonte de recursos financeiros para a estadia. Dar-se-á preferência 
a doutorandos com bolsa concedida pelo programa de doutorado de origem. 
 
Há vagas para Doutorandos sob orientação de membros da Associação 
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF) realizarem 
estágios de curta duração na Université de Paris 7 – Denis Diderot visando o 
aperfeiçoamento de suas teses. O candidato do lado da AUPPF deve fornecer 
as seguintes informações preliminares para os coordenadores do acordo: 1) 
matricula num programa de doutorado, sob orientação de um membro da 
AUPPF; 2) projeto de pesquisa aprovado pelo orientador; 4) indicação de nome 
de professor-orientador na Universidade Paris 7 e carta de aceitação do 
candidato 5) certidão de proficiência de língua francesa por instituição 
especializada; 6) indicação de fonte de recursos financeiros para a estadia. 
Dar-se-á preferência a doutorandos com bolsa concedida pelo programa de 
doutorado de origem.  
 
Seleção 
 
Estágios de curta duração exigem: 1) a aprovação do grupo de pesquisa e do 
orientador almejado; 2) aprovação num exame de proficiência, reconhecido 
pelas partes, de língua francesa para os latino-americanos e de português ou 
espanhol para os franceses; 3) projeto de pesquisa aprovado pelos 
coordenadores do acordo; 4) aprovação do projeto pelo professor que se 
responsabilizar pelo estágio e 5) um cronograma detalhado de atividades 
aprovado pelas partes envolvidas. 
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Estagiários de curta duração deverão apresentar um relatório detalhado das 
atividades realizadas, em duas línguas, para os coordenadores do acordo. 
 
Financiamento 
 
Solicitação de bolsas, no caso brasileiro da AUPPF, poderão ser feitas ao 
Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 
da CAPES. 

  
O PDSE é um programa institucional da CAPES com o objetivo de qualificar 
recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche às Instituições de Ensino Superior brasileiras (IES) que 
possuam curso de doutorado recomendado e reconhecido com nota igual ou 
superior a 3. As inscrições para o PDSE serão feitas em fluxo contínuo, ou 
seja, não haverá prazos pré-definidos para a realização de cada etapa do 
processo. 
  
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-institucional-de-bolsas-de-

doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse 

 

 
As despesas de cada projeto serão financiadas por recursos solicitados pelos 
professores pesquisadores e/ou doutorandos envolvidos, a partir de suas 
respectivas instituições de ensino superior (IES), com o apoio das instituições 
signatárias.  
 
Os recursos do lado brasileiro serão solicitados para as instituições de ensino 
superior (IES) das quais os pesquisadores fazem parte, ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação do governo do Brasil, à Fundação Campanha de 
Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) do Ministério da 
Educação do governo do Brasil e às Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs). 
 
Os recursos de projetos de membros da AUPPF de outros países serão 
solicitados para as instituições de ensino superior (IES) das quais fazem parte 
e para agências financiadoras de casa país. 
 
Prazos 
 
As inscrições serão recebidas até 27 de junho de 2014. 
 
A seleção de candidatos ocorrerá no mês de julho de 2014. 
O resultado da seleção será anunciado até o dia 27 de julho de 2014. 
As atividades acadêmicas terão início em setembro de 2014. 
 
Envio 
 
Os documentos devem ser enviados para: 
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Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental 
Rua Tupi, 397 – 10º. – 104 
01233-001 São Paulo, SP/BR 
Em duas vias impressas. 
Devem ser enviadas, também, por e-mail, para: 
psicopatologiafundamental@uol.com.br 
 
e para 
 
Cristina Lindenmeyer,  

MDC-HDR, UFR d’études psychanalytique (ex sciences humaines et cliniques) 

Université Paris-Diderot Paris 7 
Bâtiment Olympe de Gouges 
5, rue Thomas-Mann 
75205 Paris Cedex 13 
 
Devem ser enviados também por e-mail para: 
cristina.lindenmeyer@wanadoo.fr   
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