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EDITAL Nº. 63/2014 

 

 

Anulação de Atos dos Processos Seletivos do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

DIREITO para a concessão de benefícios do 

PROSUP dos Editais 46/2014 e 47/2014 e 

cancelamento do Edital 56/2014. 

 

 

CONSIDERANDO que foram verificadas irregularidades formais no processo seletivo discente para 

concessão de benefícios PROSUP instituído pelos editais 46/2014 e 47/2014; 

 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, no uso de suas atribuições institucionais e 

das fixadas na Portaria CAPES 181/2012, resolve determinar que: 

 

Art. 1º. Todos os atos dos processos seletivos 46/2014 e 47/2014 que seguiram aos atos de inscrição, 

excluídos esses, ficam anulados. 

 

Art. 2º. O edital 56/2014, que divulgou o resultado desses processos seletivos, é, por esse ato, anulado 

integralmente. 

 

Art. 3º. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito deve constituir nova Comissão de 

Bolsas CAPES, respeitado os seguintes termos: 

I. Presidida pelo Coordenador do Programa; 

II. Composta por dois representantes docentes, que integrem o quadro de docentes 

permanentes do programa, eleitos por seus pares até o dia 17 de junho de 2014; 

III. Composta por dois representantes discentes, que integrem o conjunto de alunos regulares do 

curso de doutorado há pelo menos 1 (um) ano, eleitos por seus pares até o dia 17 de junho 

de 2014; 

§ 1º. Os docentes e discentes, para elegerem os seus representantes, devem comparecer à 

Secretaria do Campus Boqueirão até o dia 17 de junho de 2014, para votar, em escrutínio secreto, nos 

elegíveis. 

§ 2º. Conduzirá o processo de escolha dos representantes, a Sra. Cláudia Maciel, Secretária 

Acadêmica do Campus. 
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Art. 4º. A continuidade dos processos seletivos seguirá o seguinte calendário: 

I. Análise da documentação, entrevistas e atribuição das notas: 18 a 20 de junho de 2014; 

II. Publicação da ordem de classificação dos candidatos: 23 de junho de 2014;  

III. Período para a impetração de recursos: 24 e 25 de junho de 2014; 

IV. Período de julgamento dos recursos pelo Colegiado do Programa: 26 de junho 2014; 

V. Publicação do resultado final do processo seletivo: 27 de junho de 2014.  

  

 

 

Santos, 12 de junho de 2014. 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Lamy 

Pró-Reitor de Pós Graduação e Pesquisa 


