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EDITAL 76/2013  

 

Institui Processo Seletivo para que se classifique 

um estudante do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito da UniSantos, a ser 

beneficiado com bolsa concedida pelo Heidelberg 

Center para a América Latina, no curso "Evolving 

Trends in The International Protection of Human 

Rights". 

 

A Coordenadoria do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UniSantos, 

 

CONSIDERANDO que o Heidelberg Center para a América Latina (Centro de Excelência em 

Investigação e Docência da Universidade de Heidelberg, em Santiago do Chile), em 

decorrência de convênio de colaboração acadêmica e científica celebrado com a 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS - UNISANTOS, ofereceu a possibilidade de 

encaminhar 1 (um) estudante para beneficiar-se de bolsa no curso internacional “Evolving 

trends in the international protection of Human Rights”, a realizar-se de 12 a 23 de agosto de 

2013, em Santiago do Chile; 

 

RESOLVE INSTITUIR o processo seletivo que visa classificar um estudante regularmente 

matriculado no Mestrado ou no Doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito da UniSantos para beneficiar-se de tal Bolsa.  

 

Seção 01 – Da Bolsa 

 

Art. 1º. A bolsa a ser oferecida consistirá na isenção integral do pagamento das taxas exigidas 

pelo curso, bem como no pagamento do valor equivalente a 1.000 (um mil) euros, a ser 

efetivado pelo Heidelberg Center para a América Latina, a título de ajuda de custo nas 

despesas de viajem e hospedagem do estudante classificado. 

 

Seção 02 - Da Inscrição 

 

Art. 2º. As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Acadêmica do Campus Boqueirão, 

situada na Av. Conselheiro Nébias, 589, térreo, no município de Santos, Estado de São Paulo, 

Brasil, entre os dias 17 a 21 de junho de 2013, nos seguintes períodos: das 9h às 11h30 e das 

17h às 20h. 
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Art. 3º. Os documentos necessários à inscrição são os seguintes: Formulário de Inscrição 

fornecido pela Secretaria Acadêmica; Histórico do curso de graduação; Histórico do curso de 

pós-graduação; Curriculum Lattes atualizado; Esboço do Projeto de Dissertação ou Tese; 

Documento probatório de proficiência na língua inglesa e espanhola (se existente); Termo de 

Compromisso, fornecido pela Secretaria Acadêmica. 

Parágrafo único. Não serão recebidas inscrições de candidatos: que não apresentem os 

documentos exigidos; que não possuam formação superior nas áreas: Direito, Relações 

Internacionais, Ciências Políticas ou Economia e que estejam inadimplentes.  

  

Seção 03 – Da Comissão de Seleção e Acompanhamento 

 

Art. 4º. A Comissão de Seleção e Acompanhamento, constituída exclusivamente para os fins 

desse edital, será composta pelos seguintes membros: Professor Dr. Alcindo Fernandes 

Gonçalves (Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito), que a 

presidirá; Professor Dr. Fernando Cardozo Fernandes Rei (Coordenador do Setor Relações 

Internacionais da UniSantos e Professor do Programa); Professor Dr. Marcelo Lamy 

(Responsável pelo Convênio de Colaboração Heidelberg-UniSantos e Professor do Programa). 

 

Art. 5º. Compete à Comissão de Seleção e Acompanhamento examinar as solicitações dos 

candidatos, selecionar o indicado segundo os critérios definidos nesse edital, bem como 

acompanhar o desempenho acadêmico do beneficiário.  

§1º. As deliberações da Comissão de Seleção e Acompanhamento reger-se-ão pelo critério da 

maioria. 

§2º. O membro da Comissão que discordar da decisão aprovada pela maioria poderá declarar 

o voto em separado, com a devida fundamentação. 

 

Seção 04 – Do Processo Seletivo 

 

Art. 6º. Os candidatos serão classificados conforme a excelência e a necessidade, levando-se 

em conta de maneira especial os seguintes critérios: domínio prévio de Direito Internacional e 

de Direitos Humanos, domínio prévio dos idiomas Inglês e Espanhol, desempenho do 

estudante no Programa, produtividade científica, correlação da temática do curso com a 

produção científica e com o projeto de mestrado ou de doutorado do candidato. 

§1º. Compete à Comissão de Seleção e Acompanhamento definir a metodologia de análise e 

avaliação da excelência e da necessidade.  
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§2º. O resultado e a ordem de classificação dos candidatos aprovados serão divulgados pela 

Secretaria Acadêmica do Campus Boqueirão. 

 

Seção 05 – Dos Recursos 

 

Art. 7º. A partir da publicação do resultado do processo seletivo, qualquer candidato poderá 

impetrar recurso no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, com o objetivo de modificar o 

resultado, contados a partir do dia útil seguinte da sua divulgação. 

§1º. O recurso poderá versar sobre a correção de eventual erro material ou sobre controvérsia 

decorrente da interpretação dos critérios de avaliação; em qualquer das hipóteses, somente 

será admitido se estiver fundamentado. 

§2º. O recurso será julgado em primeira instância pela Comissão de Seleção e 

Acompanhamento. 

§3º. Se a Comissão de Seleção e Acompanhamento resolver manter eventual decisão 

impugnada, o recurso será julgado pela Pró-Reitoria Acadêmica.  

 

Seção 06 – Do Calendário 

 

Art. 8º. O presente processo seletivo observará o seguinte calendário: 

I. Período de inscrições: 17 a 21 de junho de 2013; 

II. Análise das candidaturas e atribuição das notas: 24 de junho de 2013; 

III. Publicação do resultado: 24 de junho de 2013;  

IV. Período para a impetração de recursos: 25 a 26 de junho de 2013; 

V. Julgamento dos recursos: 27 de junho de 2013; 

VI. Publicação do resultado, em caso de recurso: 28 de junho de 2013.  

 

 

 

Santos, 17 de Junho de 2013. 

 

 

Prof. Dr. Alcindo Fernandes Gonçalves 

Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito 


