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EDITAL 
 
 

A Comissão de Bolsas – CNJ Acadêmico, do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo torna público, por 
meio do presente edital, que se encontram abertas as inscrições para a seleção de alunos 
interessados na obtenção de BOLSAS DE ESTUDO, nível MESTRADO e DOUTORADO, 
relativas ao Projeto “CNJ ACADÊMICO” da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e em 
convênio com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em conformidade com o Edital nº 
020/2010/CAPES/CNJ e com a Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010, da CAPES. 

 
 

1. Das modalidades de bolsas 
 
Bolsa CAPES/Demanda Social - Modalidade I (Mestrado e Doutorado) - bolsas 
integrais para candidatos que não possuam vínculo empregatício ou que comprovem 
o afastamento de suas atividades, e que compreende os seguintes benefícios: 
 
1.1 Mestrado: recebimento de ajuda de custo no valor de R$ 1.200,00 + Isenção do 

pagamento das mensalidades. 
 
1.2 Doutorado: recebimento de ajuda de custo no valor de R$ 1.800,00 + Isenção do 

pagamento das mensalidades. 
 
 

2. Do local e do prazo para a inscrição 
 
2.1 As inscrições para o presente edital devem ser realizadas na Secretaria de Pós-

Graduação em Direito da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a partir da data deste 
edital até as 20h30 do dia 20 de junho do corrente ano.  

 
 
3. Dos requisitos para a inscrição do candidato 
 

3.1. Estar com matrícula acadêmica regular no mestrado ou doutorado para o 2º 
semestre de 2011. Caso seja contemplado com a bolsa, a efetivação desta 
estará condicionada a apresentação do comprovante da matrícula financeira 
(pagamento da mensalidade do mês de julho de 2011); 

 
3.2. Comprovar bom desempenho acadêmico, consoante às normas definidas pela 

PUC-SP;  
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3.3 Não possuir vínculo empregatício ou estar liberado das atividades profissionais e 

sem percepção de vencimentos; 
 
3.4 Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa 

de outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou 
internacional, ou empresa pública ou privada; 

 
3.5 Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do         

Programa de Pós-Graduação; 
 
3.6  Residir na cidade onde realiza o curso;  
 
3.7 O não atendimento obrigatório a qualquer um dos requisitos constantes neste 

artigo acarreta na imediata eliminação do(a) candidato(a) à bolsa pleiteada. 
 
 

4. Dos compromissos do aluno bolsista 
 

4.1  Dedicação integral às atividades regulares do Programa de Pós-Graduação em 
Direito para desenvolver estudos e projeto de pesquisa (seminários, atividades 
programadas, participação em congressos, participação em núcleo de pesquisa, 
etc);  

4.2 Apresentar bom desempenho acadêmico, ou seja, não ter nenhuma reprovação; 

4.3 Depositar a dissertação/tese no prazo máximo de 22 meses para o mestrado e 
46 meses para o doutorado, a contar da concessão de bolsa e respeitando o 
prazo limite do curso, haja vista necessidade de defesa dentro do prazo máximo 
de 24 meses para o mestrado e de 48 meses para o doutorado; 

4.4 Apresentar relatório parcial das atividades desenvolvidas, inclusive com qualquer 
alteração de endereço, telefone e e-mail, com parecer fundamentado do(a) 
orientador(a), até o último dia útil do mês de junho (referente às atividades 
desenvolvidas no primeiro semestre) e último dia útil do mês de dezembro, 
conforme calendário institucional (referente às atividades desenvolvidas no 
segundo semestre), impreterivelmente, enquanto durar a bolsa, sob pena de 
perdê-la de forma irrevogável.  A manutenção/continuidade da bolsa está 
condicionada à avaliação desses relatórios; 

4.5 Anexar ao relatório citado no item 4.4 do presente, o comprovante de matrícula 
atualizado do semestre em curso bem como histórico escolar; 

4.6 Publicar, durante a vigência da bolsa, no mínimo um texto jurídico a cada 12 
meses a contar do início da bolsa, se mestrando, e a cada 6 meses, se 
doutorando, comprovando essa produção por meio da entrega de exemplar ou 
fotocópia da publicação, ou, documento comprobatório da iminência de sua 
publicação nas mesmas datas indicadas no item 4.4, sob pena de perda da bolsa 
de forma irrevogável; 
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4.7 Manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

4.8  Estar à disposição do Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, para 
realizar atividades extracurriculares relacionadas ao Projeto e indicadas pela 
Coordenação; 

4.9 Autorizar a publicação eletrônica da dissertação ou tese na Biblioteca Digital da 
PUC-SP – conforme Portaria nº. 013/2006 do MEC – “Art. 5º: o financiamento de 
trabalho com verba pública, sob forma de bolsa de estudo ou auxílio de qualquer 
natureza concedido ao Programa, induz à obrigação do mestre ou doutor 
apresentá-lo à sociedade que custeou a realização, aplicando-se a ele as 
disposições desta Portaria”. 

 
5. Da documentação obrigatória para o ato da inscrição no presente edital 
 

5.1 Projeto de dissertação de Mestrado ou Doutorado de no máximo 384 linhas, 
contendo os seguintes dados: a) Problemática e Objetivos; b) Metodologia de 
pesquisa e, c) Referências bibliográficas mais relevantes.  
 
5.1.1. O projeto deverá se enquadrar na seguinte área temática: “Conselho 
Nacional de Justiça: Atuação, Competências e Interfaces”, na forma do item 2, 
subitem 4, do Edital nº 020/2010/CAPES/CNJ, a seguir transcrito: 

 
“Atuação, competências e interfaces do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) com os demais órgãos do Poder Judiciário e dos outros Poderes: 
desde sua criação o Conselho Nacional de Justiça vem adquirindo 
significativa visibilidade em função das mudanças que vem 
proporcionando no seio do Poder Judiciário brasileiro. Conjuntamente com 
essa crescente visibilidade e com o escopo de atuação do Conselho cada 
vez mais ampliado, surgem inevitavelmente questionamentos, dúvidas, 
debates e reclamações a respeito do limite de sua atuação e sobre o 
alcance de suas competências. Essas questões assumem relevância 
singular para um órgão novo, em processo de consolidação institucional, 
cuja área de atuação tem significativa probabilidade de se sobrepor à de 
outros órgãos mais tradicionais. O estudo do presente tema, nesse 
sentido, é de suma importância. Outros aspectos ou subtemas 
particularmente interessantes nesta área são:        

• Limites das competências do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 
função de suas atribuições constitucionais; 

• Interfaces das atribuições do Conselho Nacional de Justiça com os 
demais órgãos do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo (Tribunal de Contas da União); 

•  Efetividade das decisões do CNJ em função do desafio de sua 
consolidação institucional; 
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• Papel do CNJ no combate à corrupção no Poder Judiciário”. 

 
5.1.2 O projeto deve conter o parecer fundamentado do Orientador de 
Estudos de sua área de concentração.  

 
5.2 Exposição de motivos para o pedido de bolsa de estudos. 

5.3 Uma foto 3x4 recente do(a) candidato(a). 

5.4 Ficha de inscrição (a ser retirada e preenchida na Secretaria do Programa de 
Direito, quando da entrega de toda a documentação exigida. 

5.5 Os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos no item 3 do presente 
edital: 

5.5.1 Comprovante de matrícula acadêmica regular do semestre em curso; 

5.5.2 Apresentar declaração de que não possui vínculo empregatício ou de que 
está liberado das atividades profissionais sem percepção de vencimentos e que 
não  possui nenhum outro tipo de bolsa (conforme item 3.4); 

5.5.4 Declaração de que não é funcionário/servidor da PUC-SP; 

5.5.3 Histórico escolar; 

5.5.4 Comprovante de residência em seu nome (luz, água, telefone ou gás). 

5.6 Declaração de que o candidato está ciente de suas responsabilidades caso seja 
selecionado nos termos do presente edital. 

5.7.  Versão impressa do Currículo Lattes atualizado. 

 
 
6. Dos critérios utilizados para a seleção do(a) candidato(a) 
 

6.1 No processo seletivo, a Comissão de Bolsas deve analisar os projetos de 
estudos apresentados, avaliando principalmente: 
 
6.1.1 A capacidade técnica do projeto; 

6.1.2 A factibilidade temporal do projeto e disponibilidade do 
mestrando/doutorando para a pesquisa; 

6.1.3 As condições econômicas do(a) candidato(a) pleiteante; 

6.1.4 O atendimento de todos os requisitos estipulados no item 3 do presente 
Edital. 
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6.2 O(a) candidato(a) deverá fazer apresentação oral do projeto de estudos, perante 

a Comissão de Bolsas – CNJ Acadêmico, que ocorrerá no dia 21 de junho do 
corrente ano, às 18h00, no programa de Direito. Após a análise dos projetos e 
da apresentação oral, o(a) candidato(a) será submetido(a) à entrevista em data, 
local e horário a ser designado posteriormente.  

 
   

7. Da Suspensão da Bolsa 
 

7.1 O período máximo de suspensão da bolsa, devidamente justificado, e 
respeitando o prazo limite de curso, será de até dezoito meses e ocorrerão nos 
seguintes casos: 
 
7.1.1 de até seis (6) meses, no caso de doença grave que impeça o bolsista de 

participar das atividades do curso ou para parto e aleitamento. 

7.1.2 de até dezoito (18) meses, para bolsista de doutorado, que for realizar 
estágio no exterior, relacionado com seu plano de curso, apoiado pela 
CAPES ou por outra Agência. 

7.2 A suspensão pelos motivos previstos no item 7.1.1 deste artigo não será 
computada para efeito de duração de bolsa. 

  

7.3 É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

 
 

9. Da Revogação da Concessão 
 

9.1 Será revogada a concessão da bolsa CAPES, com a consequente restituição de 
todos os valores de mensalidade e demais benefícios, nos seguintes casos: 
 
9.1.1 Se apurada omissão de percepção de remuneração, quando exigida; 

9.1.2 Se apresentada declaração falsa da inexistência de apoio de qualquer 
natureza, por outra Agência; 

9.1.3 Se praticada qualquer fraude pelo bolsista, sem a qual a concessão não 
teria ocorrido. 

 

9.2 A não conclusão do curso acarretará a obrigação de restituir os valores 
despendidos com a bolsa, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada. A 
avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria 
Colegiada da CAPES, em despacho fundamentado. 
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10.  Do Cancelamento de Bolsa  
 

10.1  O cancelamento de bolsa, com a imediata substituição por outro aluno do 
mesmo Programa, deverá ser comunicado à Pró-Reitoria, a qual informará 
mensalmente a CAPES os cancelamentos ocorridos. 
 
10.1.1 A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo por infringência à 

disposição deste Edital, ficando o bolsista obrigado a ressarcir o 
investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a 
legislação federal vigente, e impossibilitado de receber benefícios por 
parte da CAPES pelo período de cinco anos, contados do conhecimento 
do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e 
penais. 

 
10.2  A Comissão de Bolsas poderá proceder, a qualquer tempo, a substituição de 

bolsistas, devendo comunicar o fato a CAPES. 
 

 
12. Do resultado do processo de seleção nos termos do presente edital 

 

12.1 O resultado da presente seleção será publicado oportunamente, por meio de 
contato pessoal e no quadro de avisos do Programa de Direito. 

12.2 A relação dos aprovados é divulgada numa ordem de classificação a ser 
obedecida para a concessão da bolsa. 

 
 A Comissão de Bolsas reserva-se no direito de reter em seu poder todos os projetos de 

estudos apresentados por força do presente Edital.  
 
 
 
 

São Paulo, 15 de junho de 2011 
 
 
 

Comissão de Bolsas – CNJ Acadêmico 


