
 

Edital para Seleção de Candidatos a Bolsas CAPES/PROSUP 
     001/2019 

 
Estão abertas, no período de 07/02/2019 à 12/02/2019, as inscrições para obtenção 
de bolsas de estudos CAPES/PROSUP no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
- PUC/SP. 
 
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contáveis e Atuariais da PUC-
SP possui o total de 12 (doze) bolsas e benefícios CAPES/PROSUP, que 
compreendem as modalidades: 
 
I - Módulo Taxas: As taxas serão pagas mensalmente pela CAPES diretamente na 
conta dos beneficiários que deverão repassar o valor às respectivas instituições, em 
substituição ao pagamento das mensalidades e demais taxas do curso. O valor da 
taxa é de R$ 1.100,00. 
II - Módulo Bolsa: Isenção integral das mensalidades e uma ajuda de custo no valor 
mensal de R$ 1.500,00. 
 
§1º - Neste ato, está sendo disponibilizada 01 (uma) bolsa, no Módulo Bolsa e 02 
(duas) bolsas, no Modulo Taxas. 
 
Art. 2º Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados no Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais e em dia com a situação 
financeira perante a PUC/SP, que atendam às seguintes condições: 
 
I - Estar matriculado no 1º semestre ou até no máximo 3º semestre do curso; 
II - Não estar recebendo bolsa auxílio de outra agência de fomento ou instituições 
financiadoras; 
III - Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício com a PUC/SP ou a 
FUNDASP; 
IV - Estar com currículo e produção atualizada, na plataforma Lattes; 
V - Não ter tido bolsa CAPES cancelada nos últimos cinco (05) anos; 
VI - Para modalidade Bolsa o candidato não poderá manter nenhum vínculo 
empregatício durante a vigência da bolsa; 
 
Parágrafo único Para os alunos que se encontram matriculados no 3º semestre do 
curso deverão ter cursado todas as disciplinas e publicado, pelo menos, um artigo 
em periódico, com classificação Qualis/CAPES na área de “Administração Pública e 
de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”, referente ao quadriênio 2017 a 2020 
ou ter participado como autor de artigo apresentado em congresso ou evento 
científico de relevância. A relevância do congresso será avaliada pela Comissão de 
Bolsa. 
 



 

Art. 3º Para formalizar a candidatura à bolsa, os alunos deverão encaminhar para o 
email poscont@pucsp.br a seguinte documentação: 
 
I - Ficha de solicitação de Bolsa; 
II - Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br/); 
III - Histórico de notas extraído pelo Portal PUC-SP, para os alunos que já cursaram 
disciplinas; 
IV - Projeto atualizado. 
 
Art. 4º As bolsas serão concedidas pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovada por igual período para o mestrado, desde que o aluno tenha desempenho 
acadêmico satisfatório no período de vigência inicial da bolsa, tenha recomendação 
de continuidade da bolsa pelo orientador do aluno e seja aprovada a proposta de 
renovação pela Comissão de Bolsas do Programa. 
 
Art. 5º Os alunos contemplados com a concessão das bolsas se obrigam a: 
I. Concluir o curso de mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais no prazo máximo 
de 02 (dois) anos, independentemente do tempo de vigência da bolsa; 
II Cursar todas as disciplinas (obrigatórias, comuns e eletivas) no primeiro ano de 
vigência da bolsa para o mestrado; 
III. No primeiro ano de vigência da bolsa, realizar uma das seguintes atividades, em 
conjunto com o orientador, sobre temática relacionada ao Programa de Mestrado em 
Ciências Contábeis e Atuariais: 

 Publicar um artigo necessariamente, em periódicos qualificados na base 
Qualis/CAPES na área de “Administração Pública e de Empresas, Ciências 
Contábeis e Turismo”, referente ao quadriênio 2017 a 2020  

 Publicar um capítulo de livro; 

 Participar de Congresso ou evento científico de relevância. 
 
IV Publicar um artigo na vigência da bolsa (nos casos em que as bolsas forem 
renovadas), necessariamente, em periódicos qualificados pelo menos como B2 na 
base Qualis/CAPES na área de “Administração Pública e de Empresas, Ciências 
Contábeis e Turismo”, referente ao quadriênio 2017 a 2020; 
V Presença em, no mínimo, 3 (três) bancas de defesa de Dissertação e/ou Tese; 
IV. Ter bom desempenho acadêmico no período de vigência da bolsa, com 
aprovação em todas as disciplinas cursadas com, pelo menos, conceito 8; 
V. Não abandonar disciplinas sem o devido trancamento autorizado pela 
Coordenação do Programa e solicitado nos prazos regulamentares da Universidade; 
VI. Manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes; 
VII. Apresentar relatório parcial (conforme roteiro estabelecido pelo Programa) das 
atividades desenvolvidas com parecer fundamentado do orientador, até o dia 18 de 
junho (referente às atividades desenvolvidas no primeiro semestre anual) e 18 de 
novembro (referente às atividades desenvolvidas no segundo semestre anual), 
impreterivelmente, enquanto durar a bolsa; 

http://lattes.cnpq.br/


 

VIII. Anexar, ao relatório citado acima, o comprovante de matrícula do semestre em 
curso bem como histórico escolar atualizado. 
IX. Auxiliar em eventuais demandas internas do programa. 
 
Art. 6º Nos casos considerados como desempenho insatisfatório pela Comissão de 
Bolsas do Programa, os alunos não terão suas bolsas renovadas. 
 
Art. 7º Os alunos que infringirem as normas estipuladas pelo “Regulamento do 
Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares” 
instituído pela Portaria CAPES 190, de 17/09/2010  
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/novo-regulamento- 
PROSUP_21-09-2010.pdf), terão suas bolsas canceladas e se obrigam a devolver 
integralmente os valores recebidos durante a vigência da bolsa. 
 
Art. 8º Os pedidos de concessão de bolsas serão avaliados tendo por base o mérito 
acadêmico das propostas com base na análise de: 
I Projeto ou Pré-Projeto (máximo 5 páginas); 
II Plano de Trabalho ou cronograma; 
III Avaliação de ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e 
Atuariais (para o caso de alunos novos); 
IV Desempenho acadêmico dos alunos com 1 ou 2 semestres no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais.  
 
Art. 9º A aprovação do relatório semestral é de competência da Comissão de Bolsa. 

 

Art. 10º Caso o bolsista não cumpra um ou mais dos compromissos acima, perderá, 
automática e irrevogavelmente, a bolsa que lhe foi conferida. 

 

Art. 11º A Comissão de Bolsas reserva-se o direito de reter em seu poder todos os 
projetos de Pesquisa apresentados por força do presente edital. Reserva-se, 
também, o direito de não revelar as razões de recusa ou reprovação de qualquer 
candidato. 

 
Art. 12º Conforme Deliberação do ARTIGO 1º da Deliberação do CONSUN Nº 
12/2017, 30% (trinta por cento) das bolsas institucionais disponíveis, constituem 
reserva de cotas étnico-raciais, sendo destinadas para alunos pretos, pardos e 
indígenas.  
 
I - Para distribuição, será considerada a autodeclararão do candidato que fará parte 
do processo de seleção de bolsista como previsto pelas comissões de bolsas dos 
Programas e pelas agências do fomento; 
 
II – Auto declaração seguirá a designação do IBGE de pretos, pardos e indígenas. 



 

 
III. Residualmente, as vagas não ocupadas desta cota serão atribuídas a outros 
estudantes selecionados por este edital, na forma do art. 3º da Deliberação do 
CONSUN Nº 12/2017. 
 
Art. 13º Os resultados serão divulgados no dia 18/02/2019. 
 
Art 14º Este edital tem vigência de até 06 (seis) meses da data de sua publicação.  
 
São Paulo, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Fernando, de Almeida Santos 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais 


