
Universidade Caldlica dc Pctrdpolis

Protocolo

SERAC

Campus
Dom

Veloso

0928/2022

Data:

11/04/2022

SEGUNDO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DO MESTRADO

PROSUC/CAPES

PROGRAMA DE POS-GRADUA^AO EM DIREITO (PPGD)

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

ASSOCIAgAO FACULDADES CATOLICAS
PETROPOLITANAS, mantenedora da UNIVERSIDADE
CATOLICA DE PETROPOLIS, doravante denominada
AFCP/UCP, inscritano CNPJ sob o n° 03.108.082/0001-80,
divulga, per meio deste Edital, o processo seletivo para
concessao de bolsas de estudo disponibilizadas pela
CAPES, na modalidade de auxllio para o pagamento de
taxas, em Programas de P6s-Gradua9ao (PPG) Stricto Sensu
academicos recomendados pela CAPES.



1

UniversidadeCatolica riePelrdpolis

SOBRE O EDITAL

Este Edital e o instrumento que prestara esclarecimentos
acerca da disponibilizagao do Programa de Suporte a Pos-
Graduaqao de Instituifoes Comunitarias de Ensino
Particulares (PROSUC) da CAPES, no ambito do
Programa de Mestrado em Direito da Universidade
Catolica de Petropolis.

Assim, tanto a AFCP/UCP quanto o candidato estarao
vinculados a este documento.

Duvidas que permanegam apos a leitura do Edital poderao
ser elucidadas por meio do contato com a Institui9ao de
Ensino, atraves do telefone (24) 2244-4096 ou do e-mail
ppgd@ucp.br.
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1. DO PROGRAMA DE SUPORTE A POS-GRADUAC^AO DE INSHTUICOES
COMUNITARIAS DE ENSINO PARTICULARES DA CAPES

Art. r - Com a fmalidade de contribuir para o desenvolvimento e a manuten9ao de padroes de
excelencia e eficiencia na formafao de recursos humanos de alto nivel, o Programa de Suporte a P6s-
Gradua9ao de Institui9oes Comunitarias de Ensino Particulares (PROSUC/CAPES) tem por objetivo
apoiar discentes de programas de p6s-gradua9ao stricto sensu oferecidos por Institui96es Comunitarias
de Ensino Superior (ICES), por meio da concessao de bolsas nos termos da Portaria Capes n° 149/2017
e da Portaria CAPES n° 40 de 24 de fevereiro de 2022.

Art. 2° - O presente edital disciplina o processo seletivo de candidaturas ao PROSUC/CAPES concedidas
ao Programa de P6s-Gradua9ao Stricto Sensu em Direlto da Universidade Catolica de Petropolis,
em conformidade com o regulamento do PROSUC/CAPES, Portaria n" 149 de 1° de agosto de 2017.

2. NUMERO E DURAt^AO DAS BOLSAS-TAXAS

Art. 3° - O Programa de P6s-Gradua9ao em Direito da Universidade Catolica de Petropolis informa que
estarao abertas inscri9oes para a candidatura de mestrandos, regularmente matriculados e inscritos em
disciplinas do PPGD/UCP no atual semestre letivo 2022.1, a 2 (duas) bolsas. na modalidade taxa
(modalidade 11 - art. 8°, 11, Portaria 149, 01/08/2017), pertencentes ao PROSUC/CAPES.

Paragrafo Primeiro: Os selecionados serao classificados e a bolsa sera concedias na medida em que
estiver disponivel, observando a ordem de classifica9ao.

Paragrafo Segundo: Caso venham a surgir novas cotas de bolsa para o PPGD/UCP, dentro do mesmo
semestre letivo, poderao ser contemplados os candidatos selecionados por meio deste edital, sempre
observando a ordem de classifica9ao.

Art. 4° - A bolsa sera concedida pelo prazo maximo de 12 (doze) meses, podendo atingir o limite de 24
(vinte e quatro) meses para o mestrado, a depender:

1. Do prazo regimental de conclusao regular do mestrado;
11. Da persistencia das condi96es pessoais/academicas do beneficiario que ensejaram o

cadastramento do beneflcio;
III. Da disponibilidade or9amentaria da CAPES;
IV. Do atendimento de todas as condi9oes e normas estabelecidas pela CAPES e pelo PPGD/UCP.

Paragrafo unico: O limite de dura9ao da bolsa concedida neste Edital considera, tambem, as parcelas
anteriormente advindas de outro programa de bolsas da CAPES e demais agendas para o mesmo nivel
de curso. ^

Pagina 4 de 10



lUniversidadeCatolica dePetrdpolis

Art. 5° - Nao havera manutenfao da bolsa durante periodo de prorroga9ao das atividades academicas
pelo pos-graduando, isto e, caso este nao conclua o curso no prazo regimental.

3. DAS INSCRICOES

Art. 6° - As inscri^oes dos candidates serao efetuadas por e-mail endere9ado para ppgd@ucp.br. no
qual deve constar como assunto "inscriqao para o edital do PROSUC/CAPES". O candidate devera
incluir como anexos o curriculo lattes atualizado, acompanhado de copias dos documentos
comprobatorios das produ^oes academicas e cientificas e do barema de pontuaqao devidamente
preenchido (anexo ao presente edital), impreterivelmente, ate o dia 27 de abril de 2022. As produfoes
nao comprovadas nao serao computadas.

4. DA COMISSAO DE SELE(;aO

Art. 7° - A Comissao de Bolsas PROSUC/CAPES do PPGD, presidida pelo coordenador do Programa
de Pos-Graduafao e integrada por um representante docente e um discente, tem as seguintes atribuiqoes:

I. Observar as normas do PROSUC e zelar por sen cumprimento;
11. Definir, em conformidade com as demais normas da CAPES e da UCP, os criterios de seleqao de

bolsistas, submetendo tais criterios a homologaqao da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduaqao,
dando ampla publicidade;

III. Examinar, a luz dos criterios estabelecidos pelo Programa de Pos-Graduagao, as solicita96es dos
candidates aos beneficios, bem como as solicita96es dos beneficiaries previstas no regulamento
do PROSUC/CAPES;

I V. Selecionar os candidates as modalidades do PROSUC, mediante criterios deste edital, que devem
ser amplamente divulgados pelo Programa de P6s-Gradua9ao.

V. Manter um registro individual de acompanhamento do desempenho academico dos beneficiaries,
com informaqoes necessarias para a verificaqao pela UCP ou pela CAPES, para o cumprimento
do regulamento do PROSUC/CAPES;

VI. Elaborar e disponibilizar a Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduaqao e a CAPES, quando
solicitado, os relatorios demonstratives de acompanhamento do desempenho academico e
produqao intelectual dos beneficiaries;

VII. Apurar cases de eventuais infraqoes cometidas pelos beneficiaries do PROSUC que
descumprirem as normas contidas em sen regulamento. Para a apura9ao, a Comissao de Bolsas
PROSUC/CAPES devera instaurar processo administrative, no ambito da propria Instituiqao,
assegurando o contraditorio e a ampla defesa e considerando os seguintes documentos:

a) termo de compromisso assinado pelo beneficiario ao ingressar no PROSUC;
b) pronunciamento do beneficiario acerca da possivel infraqao;
c) documentos que comprovem a situaqao do bolsista, inclusive, atestados medicos, quando for o

caso.
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VIII. Emitir parecer conclusive, com decisao fundamentada, apos apura^ao prevista no inciso VII,
sobre a necessidade ou nao de restitui^ao dos valores, com base no disposto pelo art. 16, §2° do
regulamento do PROSUC/CAPES - Portaria n° 149, de 1° de agosto de 2017;

IX. Manter arquivados, por pelo menos 5 (cinco) anos apos o cancelamento do beneficio, na propria
UCP, OS easos deliberados favoravelmente quanto a dispensa de ressarcimento, com os devidos
pareceres fundamentados, para possiveis analises futuras da UCP ou da CAPES.

5. DOS CRITERIOS DE SELE^AO

Art. 8" - A bolsa PROSUC/CAPES sera concedida ao aluno regularmente matriculado e devidamente
inscrito em disciplinas no atual semestre letivo no Curso de Mestrado em Direito do PPGD/UCP com
base na ordem classificatoria resultante do somatorio da produfao/atividades academicas com
pertinencia tematica ao Direito e areas afms consideradas segundo o barema de pontua9ao em anexo,
que devera ser preenchido por cada candidate e enviado quando de sua candidatura a bolsa.

Art. 9° - Em case de empate, serao considerados come criterio de desempate a qualifica9ao das
atividades e produtos com base no ultimo Qualis CAPES, dando-se preferencia aos produtos da area do
Direito.

Paragrafo Unico: Case persista o empate na pontua9ao, a Comissao utilizara come eriterio de
desempate a analise do historico e do eurriculo academico.

6. DOS REQUISITOS PARA CONCESSAO E MANUTEN^AO DOS BENEFICIOS

Art. 10 - Sao atribui9oes do beneficiario:
I. Cumprir o regulamento do PROSUC/CAPES, bem come as determina96es regimentals do curso

e da UCP;

II. Ser classificado em processo seletivo conduzido pela Comissao de Bolsas PROSUC/CAPES;
III. Comprovar desempenho academico satisfatorio conforme as normas definidas pelo Programa de

P6s-Gradua9ao e pela UCP;
IV. Nao acumular os beneficios da bolsa de estudos e de taxas com outras bolsas fmanciadas com

recursos publicos, ressalvada expressa permissao legal ou previsao em ato normativo especifico
da CAPES;

V. Nao acumular o beneficio da bolsa de estudos com o exercicio profissional incompativel,
observando os termos da Portaria Conjunta n° 1, de 15 de juUio de 2010, CNPq/CAPES;

VI. Manter-se regularmente matriculado no Programa de P6s-Gradua9ao em que se realiza o curso;
VII. Ser titular de conta corrente ativa, em nome proprio e em domicilio bancario brasileiro;
VIII. Cumprir todas as determina95es regimentals do curso e da institui9ao de ensino participante y

do PROSUC no qual esta regularmente matriculado; Cr
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IX. Atender aos objetivos do cronograma de atividades e cumprir tempestivamente o prazo maximo
estabelecido para sua titula^ao;

X. Repassar mensalmente a instituifao a qual esta vinculado o valor da taxa escolar recebido em sua
conta, sujeito ao cancelamento imediato do beneficio no caso do nao cumprimento desta
obrigaqao;

XL Estar ciente de que a nao conclusao do curso acarretara a obriga9ao de restituir os valores
despendidos com o beneficio, salvo se motivada por caso fortuito, forya maior, circunstancia
alheia a vontade ou doenfa grave devidamente comprovada;

XII. Estar ciente de que e atribuiqao da UCP abster-se de cobrar dos beneficiarios do PROSUC, em
contraprestaqao aos servi90s educacionais prestados, quaisquer taxas que excedam os valores
concedidos pela CAPES a tftulo de auxilio para pagamento de taxas.

Art. 11 - Para fins do artigo anterior, a analise semestral do desempenho do bolsista se baseia nos
seguintes criterios:

I. Possuir presenqa minima de 75% em todas as disciplinas cursadas no semestre;
II. Nao incorrer em nenhuma falta punivel com desligamento, conforme regulamento intemo da

UCP como, por exemplo, plagio de trabalhos ou artigos cientlficos, ofensas fisicas ou verbais a
membros do corpo docente, administrativo ou discente, dentre outros previstos;

III. Publicar ou apresentar, no mfnimo, I (um) artigo cientifico por semestre em periodico avaliado
pelo Qualis CAPES e/ou em eventos cientlficos;

IV. Obter notas nao inferiores a 8,0 (oito) nas disciplinas cursadas em cada semestre contemplado
com bolsa.

Art. 12-0 periodo de recebimento de beneficio PROSUC/CAPES somente sera computado para fins
de aposentadoria se efetuadas contribui96es pelo proprio beneficiario para a Seguridade Social, conforme
legisla9ao em vigor.

Art. 13 - A interrupqao dos estudos pelo bolsista acarreta na obrigaqao de restituir todos os recursos
recebidos a tftulo de isen9ao das mensalidades do curso, salvo se motivada por doenqa grave devidamente
comprovada.

7. CANCELAMENTO E SUSPENSAO DOS BENEFICIOS

Art. 14 - A bolsa devera ser cancelada pelo Programa de Pos-Graduaqao a qualquer momento em caso
de:

I. Perda ou inobservancia dos requisitos essenciais a concessao, previstos no presente edital e no
regulamento do PROSUC/CAPES;

II. Conclusao, interrup9ao ou desistencia do estudante no curso;
III. Reprovaqao em qualquer disciplina;
IV. Vencimento do prazo regular para a conclusao do curso. ^
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Art. 15-0 cancelamento de beneficio leva a imediata substitui9ao por outro bolsista que devera respeitar
0 prazo restante da vigencia da bolsa daquele que foi cancelado.

Art. 16 - Podera ser revogada pela CAPES a concessao dos beneficios, com a consequente restitui9ao
de todos OS valores recebidos pelos beneficiarios, nos seguintes casos:

I - se apurada omissao da declara9ao de quaisquer outras remunera96es percebidas pelo beneficiario,
quando exigida;
II - se apresentada declara9ao falsa da inexistencia de apoio de qualquer natureza, por outra agenda
de fomento;

III - se praticada qualquer fraude pelo beneficiario, sem a qual a concessao nao teria ocorrido.

Art. 17- Em caso de doenqa grave que impeqa o bolsista de participar das atividades do curso, em caso
de parto e de aleitamento sera possivel a suspensao da bolsa por, no maximo, 6 (seis) meses, periodo que
nao sera computado para efeito de dura9ao da bolsa.

Art. 18 - Nao havera suspensao da bolsa quando o mestrando se afastar da localidade em que realiza o
eurso, por prazo inferir a 6 (seis) meses, para realizar estagio ou coletar dados necessarios a elabora9ao
da disserta9ao, desde que haja a concordancia da Comissao de Bolsas.

8. DISPOSICOES GERAIS

Art. 19-0 bolsista devera citar o apoio recebido do PROSUC/CAPES em toda a produ9ao academica
ou cientifica, decorrente dos estudos beneficiados pela bolsa.

Art. 20 - O efetivo recebimento do auxilio a que se refere esse edital, mesmo depois da divulga9ao dos
resultados, depende de procedimentos administrativos a serem realizados pela UCP, pelo candidato e
tambem pela CAPES, especialmente o repasse dos recursos necessarios a execu9ao do PROSUC, sendo
certo que, enquanto essas providencias nao se efetivarem, e dever do candidato seguir efetuando o
pagamento pontual das mensalidades do curso, devidas a UCP, nos termos do contrato de presta9ao de
servi9os educacionais firmado entre as partes.

Art. 21 - Casos omissos serao submetidos a avalia9ao da Comissao de Bolsas do PPGD/UCP, com
recurso a Pro-Reitora de Pesquisa e P6s-Gradua9ao da UCP.

Petropolis, 11 de abril de 2022.

Universidade Catolica de Petropolis
Pe. Pedro Paulo de Carvalho Rosa

Reitor
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Anexo I

BAREMA DA PONTUACAO

NOME DO ESTUDANTE- N° de Inseriqae:
(Use exclusive
PPGD)

LOCAL/DATA:

ASSINATURA:

TOTAL DE PONTOS ENCONTRADOS PELO CANDIDATO:

Descri^ao das
Atividades

Pontua^ao da
atividade nos

dois ultimos

anos

anteriores ao

vmculo com o

PPGD

Pontuayao da
atividade

reaiizada apos o
vinculo com o

PPGD

Para uso

do(a)

Candidato(a)

Para uso da

Comissao

Resume em Anais

1,0 pente 2,0 pentes

Trabalho complete
em anais 2,0 pentes 4,0 pentes

Artige em periodice
avaliade pele Quails
CAPES

5,0 pentes 10,0 pentes

Capftule de livre

5,0 pentes 10,0 pentes

Livre - Obra unica

10,0 pentes 20,0 pentes

Participa9ae em
Grupes de Pesquisa
per pele menes um
ane(limitade a um
grupe)

5,0 pentes 10,0 pentes

/
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Apresenta^ao Oral
em Semana de

Iniciafao Cientlfica
1,0 ponto 2,0 pontos

Apresentafao de
Poster em Evento

Cienti'fico

1,0 ponto 2,0 pontos

Apresenta^ao Oral
em Congresso,
Seminario ou

Encontro Academico

- Nacional

2,0 pontos 4,0 pontos

Participa9ao como
Ouvinte Congresso,
Seminario ou

Encontro Academico

- Nacional

0,5 pontos 1,0 ponto

Apresentafao Oral
em Congresso,
Seminario ou

Encontro Academico

- Intemacional

3,0 pontos 6,0 pontos

Participafao como
Ouvinte Congresso,
Seminario ou

Encontro Academico

- Intemacional

1,0 pontos 2,0 pontos

Participagao em
bancas de conclusao

de curso e concurso

piiblico

0,5 pontos 1,0 pontos

TOTAL DE

PONTOS

/
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