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EDITAL 01/2016 

 

 

O 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 às inscrições para a seleção de interessados na obtenção de BOLSAS DE ESTUDO do 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES) 

 

1. O novo regulamento do PNPD, instituído pela Portaria nº 86, de 3 de julho 

de 2013, tem por objeto promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio 

pós-doutoral, reforçando os grupos de pesquisa nacionais. Esta primeira concessão de bolsas destina-se 

aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos, recomendados pela CAPES e que entraram 

em funcionamento até 29/01/2013. 

 

As cotas serão disponibilizadas em três modalidades, indicadas no inciso V do 

art. 5º do Regulamento do PNPD (Portaria CAPES nº 86/2013), e poderão ser preenchidas conforme 

a necessidade dos PPGs por meio do cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Concessões / SAC 

(http://sac.capes.gov.br); 

 

I. O repasse das mensalidades de bolsas será realizado pela CAPES diretamente às contas 

bancárias dos bolsistas. Desta forma, os dados bancários deverão ser inseridos no SAC 

pelo PPG.  

 

II. Cabe aos Programas de Pós-Graduação realizar o processo de seleção dos candidatos e o 

posterior cadastramento dos bolsistas no Sistema SAC, por intermédio dos 

Coordenadores devidamente registrados no Cadastro de Discentes da CAPES. 

Outrossim, é competência exclusiva da Pró-Reitoria ou do órgão equivalente da IES a 

chancela dos bolsistas cadastrados. 

 

 

http://sac.capes.gov.br/
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2. Do local e do prazo para a inscrição 

 

2.1 As inscrições para o presente edital devem ser realizadas na Coordenação da Pós-

Graduação em Direito, a partir da data deste edital até as 17h30 do dia 22 de janeiro 

do corrente ano.  

 

3. Dos requisitos e condições para a inscrição do candidato 

 

Do candidato a bolsista exige-se:  

 

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido 

em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 

científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme 

anexo deste Regulamento;  

 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

 

V – O candidato deve estar enquadrado, ainda, numa das seguintes situações:  

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício;  

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;  

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa.  

 

VI – Apresentação do projeto de pesquisa circunstanciado.  

 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial 

no exterior no momento da submissão da candidatura.  
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§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 

prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de 

Pós-Graduação.  

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 

prazo de vigência da bolsa.  

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio 

pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.  

 

4.  Dos compromissos assumidos pelo bolsista 

 

Do bolsista exige-se:  

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 

respectiva bolsa;  

II– dedicar-se às atividades do projeto;  

III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 

observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 

circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 

fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação pela 

Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado.  

  

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

 

1 Deverá ser entregue no ato da inscrição a Exposição de Motivos para o pedido de 

bolsa de estudos. 

2 Deverá ser entregue no ato da inscrição 1 (uma) Foto 3x4 recente do candidato. 

3 Deverá ser entregue no ato da inscrição a Ficha de inscrição (a ser preenchida por 

ocasião da entrega de toda a documentação na Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Direito). 
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4. Deverão ser entregues no ato da inscrição os TERMOS DE COMPROMISSO 

e o CURRÍCULO firmados em conformidade com os modelos anexos à 

Portaria a CAPES nº 86/2013 

5. Deverá ser entregue no ato da inscrição o Currículo Lattes atualizado. 

 

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

 

1 O resultado da presente seleção será publicado no dia 29 de janeiro de 2016, a 

partir das 15h. 

2 A relação dos aprovados é divulgada numa ordem de classificação a ser obedecida 

para a concessão da bolsa à medida que as agências financiadoras concedam o 

benefício ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito. 

3  O Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito não se responsabiliza por 

eventuais alterações nas regras relativas à concessão de bolsas promovidas pelas 

agências financiadoras. 

 

 O Programa  reserva-se no direito de reter em seu poder toda a documentação  apresentada por 

força do presente edital.  

 

São Paulo, 11 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Wagner Balera 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 em Direito da PUC-SP 


