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EDITALNº22/2021 

CONCESSÃO DE BOLSA/TAXA/CAPES/PROEX 
 

 
A Comissão de Bolsas e Taxas PROEX do PPGD torna pública a abertura do processo 

seletivo para concessão de BOLSAS/TAXA/CAPES/PROEX NA MODALIDADE I e II para 
MESTRADO  e DOUTORADO. 

Modalidade I: BOLSAS CAPES/PROEX para Doutorado o aluno fica isento da mensalidade e 

recebe R$2.200,00 mensais; 

Modalidade II: TAXAS  CAPES/PROEX para Doutorado o aluno fica isento da mensalidade; 

Modalidade I: TAXAS  CAPES/PROEX para Mestrado o aluno fica isento da  mensalidade e recebe 

R$1.500,00 mensais; 

Modalidade II: TAXAS  CAPES/PROEX para Mestrado o aluno fica isento da mensalidade; 

Poderão concorrer todos os alunos regularmente matriculados no PPGD, desde que observadas 
as seguintes cláusulas: 

I – cumprir o regulamento do Programa PROEX; 
II - ser classificado em processo seletivo conduzido pela Comissão de Bolsas 
PROEX/CAPES; 
III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório conforme as normas definidas pelo 
PPGD (o aluno pode ter, no máximo, um conceito C ou dois conceitos B) e pela PUCPR.  
IV - quando pós-graduando no nível de doutorado, realizar estágio de docência, de acordo 
com o art. 21 do regulamento PROEX; 
V - não acumular os benefícios da modalidade I e II com outras bolsas financiadas com 
recursos públicos, ressalvada expressa permissão legal ou previsão em ato normativo 
específico da Capes; 
VI - não acumular o benefício da modalidade I com o exercício profissional remunerado, 
ressalvada expressa permissão legal ou previsão em ato normativo específico da Capes; 
VII - estar regularmente matriculado no programa de pós-graduação em que se realiza o 
curso; 
VIII - ser titular de conta corrente ativa, em nome próprio, e em domicílio bancário 
brasileiro; 
IX - cumprir todas as determinações regimentais do curso e da instituição participante do 
PROEX no qual está regularmente matriculado; 
X - atender aos objetivos do cronograma de atividades e cumprir tempestivamente o prazo 
máximo estabelecido para sua titulação;  
XI - repassar mensalmente à instituição a qual está vinculado o valor da taxa escolar 
recebido em sua conta, sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso do não 
cumprimento desta obrigação; 
XII – estar ciente de que a inobservância das cláusulas citadas acima, e/ou se praticada 
qualquer fraude pelo(a) beneficiário(a), implicará(ão) no cancelamento dos benefícios, com a 
restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices previstos em lei 
competente, acarretando, ainda, a impossibilidade de receber benefícios por parte da CAPES, 
pelo período de até 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato; 
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XIII – estar ciente de que a não conclusão do curso acarretará a obrigação de restituir os 
valores despendidos com o benefício, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada. 
 

 
INSCRIÇÃO: 
 
Podem ser efetuadas via e-mail secretaria.ppgd@pucpr.br até dia 31/03/2021, e são 
exigidos os seguintes documentos – apenas relativos ao ano atual e aos quatro anteriores 
(2016-2020):  

1. Formulário especifico de solicitação, preenchido (anexo); 
2. Currículo Lattes atualizado e com a indicação (na frente da descrição de cada artigo 

científico publicado) da Classificação Qualis obtida na última avaliação divulgada pela 
CAPES (é obrigatório no Lattes a indicação do ISSN); 

3. Documentação comprobatória: cópia da carta de aceitação ou página inicial dos artigos, 
livros e capítulos de livros (e a página de identificação com ISSN ou ISBN), bem como 
certidões das palestras realizadas e eventos coordenados – os documentos devem ser 
numerados e colocados na ordem indicada no currículo lattes, sob pena de serem 
desconsiderados; 

4. Para os mestrandos, além dos documentos acima, juntar comprovante de realização de 
iniciação científica e monitoria; 

5. Impressão da página do Sucupira comprobatória da Classificação Qualis dos artigos 
publicados; 

6. Declaração de disponibilidade de tempo. 
 
ENTREVISTA 
 
Dia 05/04/2021 a partir das 08:30 horas, por ordem alfabética. 
 
RESULTADO:  
 
Dia 05/04/2021 

 
Observações finais: 
1. Os alunos que recebem isenção de mensalidade podem concorrer; caso sejam contemplados, a 
isenção será transferida para outro aluno conforme classificação. 
2. Não são necessários outros documentos, bem como o currículo deve ser enviado exclusivamente no 
período indicado (2017-2020). 

 
Curitiba, 21 de março de 2021. 

 
 

 

Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito - PPGD 

 


