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EDITAL N.º 025/2017 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS À BOLSA DE PÓS  

DOUTORAMENTO PELO PNPD/CAPES 
 

O Reitor da Universidade La Salle - Unilasalle, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, torna público este Edital de abertura de processo seletivo para a 

concessão de bolsa de Pós-Doutoramento pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD/CAPES). 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. O Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES é regulamentado pela 
Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013, e seus anexos, disponíveis em: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regula
mento_PNPD.pdf 

 
1.2. Este Edital visa à concessão de 1 (uma) bolsa de Pós-Doutorado para o Programa 
de Pós-Graduação em Direito da UNILASALLE. 
 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas por e-mail no período de 16 de outubro a 01 

de novembro de 2017, no seguinte endereço: ppgdireito@unilasalle.edu.br, com 

assunto : “Candidatura à bolsa PNPD/CAPES – PPGDireito”,  contendo as  seguintes 

informações e documentos em forma digital (pdf): 

a) Ficha de inscrição formulada pela CAPES e disponibilizada pela Unilasalle, 

devidamente preenchida pelo candidato; 

b) Link para o Currículo Lattes ou, para pesquisadores estrangeiros, o anexo III da 

Portaria CAPES 086 de 03/07/2013, devidamente preenchido; 

c) Cópia anexada do diploma de doutorado obtido ou revalidado em Programa de 

Pós-Graduação credenciado pela CAPES ou ata de defesa; 

d) Cópia dos documentos de Identidade e CPF do candidato, em caso de 

candidato estrangeiro, cópia do passaporte válido; 

e) Comprovante de residência no Brasil ou no Exterior; 

f) Declaração do candidato informando que não acumula nenhum outro tipo de 

bolsa de órgãos financiadores do Brasil; 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
mailto:ppgdireito@unilasalle.edu.br
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g) Projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa do Mestrado em 

Direito da Universidade La Salle, anexados em formato PDF, contendo tema, 

problema de pesquisa, hipótese, objetivos gerais e específicos, matriz teórica e 

metodológica; 

h) Plano de trabalho anual. 

 

3. QUANTITATIVO DE BOLSAS 

 

3.1 A seleção visa o preenchimento de 01 (uma) cota de Bolsa PNPD/CAPES 

concedida ao Mestrado em Direito da Universidade La Salle, de acordo com o 

regulamento do Programa PNPD previsto no anexo I da Portaria CAPES 086, de 03 de 

julho de 2013.  

 

4. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E DOS BOLSISTAS 

 

4.1 Requisitos exigidos dos candidatos à bolsa: 

a) Título de doutor; 

b) Currículo atualizado na Plataforma Lattes ou, se estrangeiro, currículo com a 

produção intelectual (bibliográfica, artística, artigos e/ou prêmios de mérito 

acadêmico, nos termos do Anexo I da portaria CAPES nº 086 de 03 de julho de 

2013). 

c) Não ser aposentado ou estar em uma situação equiparada. 

d) O candidato pode se inscrever na modalidade (i) brasileiro ou estrangeiro 

residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo empregatício; (ii) 

estrangeiro residente no exterior, sem vínculo empregatício; e (iii) ser docente ou 

pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa. 

Parágrafo Primeiro. O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar 

endereço residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 

Parágrafo Segundo. Os professores substituídos poderão ser aprovados na 

modalidade “a” do inciso V, da portaria nº 086 da CAPES, sem prejuízo de suas 

atividades de docência, após a análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 

Parágrafo Terceiro. Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V, da 

portaria nº 086 da CAPES, deverão apresentar comprovação de afastamento da 

instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
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Parágrafo Quarto. Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V, da portaria 

nº 086 da CAPES, não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição 

com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

4.2 Das Atribuições do Bolsista exige-se: 

a) Dedicar-se de forma integral às atividades do Projeto de Pesquisa aprovado, 

cumprindo, pelo menos 20 horas semanais na Universidade La Salle. 

b) Residir ou fixar residência, preferencialmente, em Canoas, comprovando-a, 

anualmente. 

c) Elaborar relatório de atividades semestralmente, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado do Mestrado em Direito da Universidade La Salle. 

d) Apresentar Relatório Final em até 60 dias (sessenta) após o encerramento da 

vigência da Bolsa. 

e) No caso de não cumprimento das normas deste edital do PNPD, apuradas 

irregularidades pelo Colegiado do Mestrado em Direito da Universidade La 

Salle, salvo apenas por motivo fortuito, de força maior, circunstância alheia a sua 

vontade ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada, o bolsista 

deverá restituir o valor integral recebido com correção monetária à CAPES. 

 

4.3. É vedado o acúmulo da percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de 

outro programa da CAPES, bem como, de outra agência de fomento pública, nacional 

ou internacional, empresa pública ou privada, ou ainda com o exercício profissional 

remunerado, ressalvadas as exceções previstas neste Edital ou expressa permissão 

em norma específica baixada pela CAPES.  

 

5. DO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BOLSA 

 

5.1. Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art.5º, inciso V, da 
Portaria nº 86 da CAPES, o período de duração da bolsa será de doze meses, 
podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) 
meses. 

 
5.2. Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 5º, inciso V, da Portaria 

nº 86 da CAPES, o período máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem 
possibilidade de renovação. 

 
 
6. SUSPENSÃO DA BOLSA 
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6.1 A suspensão da bolsa ocorrerá nos seguintes casos: 

a) Doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades previstas; 

b) Realização de atividades relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo 
de 12 (doze) meses, caso receba outra bolsa; 

c) Descumprimento das regras deste Edital e/ou Portarias da CAPES. 

Parágrafo Primeiro- A suspensão pelos motivos previstos na alínea “a” deste item, 

não será computada para efeito de duração da bolsa. 

Parágrafo Segundo - A suspensão pelos motivos previstos na alínea “b” deste item, 

será computada para efeito de duração da bolsa. 

Parágrafo Terceiro – Para o beneficiário que solicitar afastamento temporário para 

realização de atividades relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 

meses, não haverá suspensão dos benefícios da bolsa, caso não receba outra bolsa. 

Parágrafo Quarto- Para o beneficiário que solicitar o afastamento temporário das 

atividades acadêmicas pela ocorrência de parto durante o período de vigência do 

respectivo benefício, não ocorrerá a suspensão dos benefícios da bolsa, observada 

norma específica da CAPES. 

Parágrafo Quinto - É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

 

7. CANCELAMENTO DA BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA 

 

a) A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou pelo Mestrado em Direito da 

Universidade La Salle a qualquer tempo por infringência à disposição deste 

Edital ou do Regulamento da CAPES, 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 até cinco anos, contados do conhecimento do fato, sem 

prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais. 

 

b) O bolsista poderá ser substituído no âmbito do Programa de Pós-Graduação, a 

qualquer tempo, em casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono, 

interrupção ou finalização da vigência da bolsa ou projeto. Nestes casos a 

substituição do bolsista deverá ser precedida do cancelamento da bolsa vigente 

e cadastramento posterior do novo bolsista PNPD. 

Parágrafo Único - A substituição de bolsista requererá a apresentação de 
Relatório de 

Atividades referente ao tempo de vigência da bolsa. 

 

8. DO VALOR DA BOLSA PNPD/CAPES 
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Na data deste Edital, a bolsa mensal PNPD/CAPES, consiste no pagamento de 
mensalidades de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) diretamente ao bolsista. 

 

9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

a) O processo de seleção será realizado pela Coordenação do Programa de Pós-
graduação em Mestrado em Direito da Universidade La Salle e compreenderá 
na análise do projeto de pesquisa, do plano de trabalho e do currículo dos 
candidatos.  

 

b) Será indicado para receber a bolsa PNPD/CAPES, o candidato que preencher 
todos os requisitos necessários e obtiver maior pontuação final atribuída pela 
Comissão. Poderá ser solicitada entrevista com o candidato (presencial ou 
virtual), se a comissão julgar necessário. 

 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO, PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

 

10.1. A publicação do resultado preliminar ocorrerá no dia 10 de novembro de 2017, 
no site do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGD/UNILASALLE, disponível 
em: http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/ppg-direito/ 

 
10.2. Eventuais recursos deverão ser encaminhados até às 20h do dia 13 de 
novembro de 2017 a 17 de novembro, via Secretaria de Pós-Graduação Stricto 
Sensu ou pelo e-mail ppgedireito@unilasalle.edu.br, documentos em formato digital 
(pdf).  
 
Parágrafo Único. O candidato aprovado no Processo Seletivo deverá apresentar a 
documentação constante no item 2 deste Edital (cópias autenticadas), entre os dias 27 
de novembro a 30 de novembro de 2017. A não apresentação dos documentos 
implica em desistência da vaga.  

 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

Art.11º A publicação do resultado final ocorrerá no dia 24 de novembro de 2017, na 
página oficial do Mestrado em Direito da Universidade La Salle. 

 

Parágrafo Único -A bolsa deve ser atribuída a um único indivíduo, sem fracionamento. 
É vedado o acúmulo de qualquer modalidade de bolsa de outro programa da CAPES, 
de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, empresa pública ou 
privada, ou ainda com o exercício profissional remunerado, ressalvadas as exceções 
previstas no art. 5º da Portaria nº 86/2013/CAPES ou expressa permissão em norma 
específica baixada pela CAPES. 

http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/ppg-direito/
mailto:ppgedireito@unilasalle.edu.br
http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/ppg-direito/
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12. INFORMAÇÕES 

 

As informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria do Mestrado em Direito, 
situada à Av. Victor Barreto, nº 2.288, Bairro Centro, Canoas, RS, CEP 92010-000, e-
mail: ppgdireito@unilasalle.edu.br e no site: http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/ppg-
direito/ 
 
13. DOS CASOS OMISSOS 

 

Eventuais casos omissos serão resolvidos pela PROPPEX da Unilasalle. 

 

Canoas, 16 de outubro de 2017. 

 

 
Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc 

Reitor da Universidade La Salle 

mailto:ppgdireito@unilasalle.edu.br
http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/ppg-direito/
http://unilasalle.edu.br/canoas/ppg/ppg-direito/

