
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DA CÁTEDRA UERJ e VALE EM REGULATÓRIO E TRIBUTÁRIO -2020 

ESTE EDITAL É VEDADO A ALUNOS BOLSISTAS DO PPGD UERJ. 

 O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ torna 

pública, por meio do presente edital, a seleção de bolsistas no âmbito do Convênio de Cooperação 

celebrado em 10/09/2013, entre a UERJ e a VALE SA (“Termo de Cooperação”), para a execução da Cátedra 

de Pesquisa em Direto Público. 

DAS VAGAS 

Serão distribuídas bolsas nas modalidades mestrado, doutorado (para aprovados no respectivo processo 

seletivo ou já matriculados)  e  iniciação científica (pesquisador), para implementação imediata, nos temas 

descritos neste Edital (para a área de Direito Regulatório) e em seu Anexo I (para a área de Direito 

Tributário).  

 

Direito Regulatório:  

Modalidade Número de Bolsas 

Doutorado 2 

Mestrado 2 

Iniciação científica (Pesquisador) 4 

 

 

Direito Tributário:  

Modalidade Número de Bolsas 

Mestrado 3 

Iniciação científica (Pesquisador) 3 

 

 

I DAS INSCRIÇÕES 

Poderão candidatar-se às bolsas estudantes do curso de Pós-Graduação stricto sensu da Faculdade de 

Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pesquisadores para as bolsas de iniciação 

científica. O período de inscrição será de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2020, na secretaria do PPGD, no 

horário de 09hs às 12hs e de 13h às 15hs. 

 I.1 São requisitos dos candidatos a bolsas na modalidade de iniciação científica (Pesquisador):  

a. Ser aluno da graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Direito de qualquer instituição de 

ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. Este requisito poderá ser dispensado, a critério da banca, para 

graduados, mestres ou doutores em Direito, com curso já findo e sem matrícula ativa, considerada a 

qualidade do projeto e a qualificação do candidato;  

b. Que o projeto de pesquisa tenha como tema um dos assuntos listados neste Edital e no Anexo I;  



c. Entregar requerimento de inscrição de próprio punho em formato livre com indicação expressa da 

modalidade de bolsa para a qual concorre, ou por método compatível para os portadores de deficiência, na 

forma da lei. 

 I.2 São requisitos dos candidatos a bolsas na modalidade Mestrado: 

 a. Ter sido selecionado no concurso ou estar  matriculado no curso de pós-graduação stricto sensu em 

Direito da UERJ, nível mestrado, na linha de pesquisa de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, 

para a Cátedra de Tributário, e em qualquer de suas linhas de pesquisa, para a Cátedra de Regulatório;  

b. Que o pré-projeto de dissertação tenha por tema um dos assuntos listados neste Edital e em seu Anexo I.  

c. Entregar requerimento de inscrição de próprio punho em formato livre com indicação expressa da 

modalidade de bolsa para a qual concorre, ou por método compatível para os portadores de deficiência, na 

forma da lei. 

I.3 São requisitos dos candidatos a bolsas na modalidade Doutorado: 

 a. Estar devidamente matriculado no curso de pós-graduação stricto sensu em Direito da UERJ, nível 

doutorado, em qualquer de suas linhas de pesquisa, para a Cátedra de Regulatório;  

b. Que o projeto de tese tenha como tema um dos assuntos listados neste Edital e em seu Anexo I. 

c. Entregar requerimento de inscrição de próprio punho em formato livre com indicação expressa da 

modalidade de bolsa para a qual concorre, ou por método compatível para os portadores de deficiência, na 

forma da lei.  

II. DA SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos dar-se-á em caráter classificatório, com a participação de representantes da VALE 

SA e da UERJ, integrantes do Comitê Consultivo de Pesquisa – “Comitê” das respectivas cátedras, a 

depender da modalidade de bolsa, e obedecerá aos seguintes critérios:  

II. 1. Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado): a. Análise do Pré-Projeto de Dissertação ou do 

Projeto de Tese por Banca Examinadora composta por três membros, sendo um indicado pela VALE SA e 

dois indicados pela UERJ, o Pesquisador Líder da respectiva linha de pesquisa e o Coordenador da cátedra, 

podendo o coordenador indicar professor do PPGD para ocupar a vaga a ele reservada; b. Análise do 

Currículo Lattes; c. Entrevista com a Banca Examinadora. d. Os temas para a área de Direito Tributário serão 

os enumerados no Anexo I e, para a Cátedra Regulatório, os pré-projetos de dissertação ou os projetos de 

tese serão selecionados de acordo com o tema, em ordem de prioridade decrescente: (i) transporte 

ferroviário de cargas; (ii) terminais portuários; (iii) geração e comercialização de eletricidade; (iv) 

mineração; (v) outros temas de relevância para o Direito Regulatório e da Infraestrutura.  

II. 2. Iniciação Científica (Pesquisadores): a) Análise do projeto de pesquisa por Banca Examinadora 

composta por três membros, sendo um indicado pela VALE SA e dois indicados pela UERJ, o Pesquisador 

Líder da respectiva linha de pesquisa e o Coordenador da cátedra, podendo o coordenador indicar 

professor do PPGD para ocupar a vaga a ele reservada; b. Análise do Currículo Lattes; c. Entrevista com a 

Banca Examinadora. d. Os temas para a área de Direito Tributário serão os enumerados no Anexo I e, para a 

Cátedra Regulatório, os projetos de pesquisa serão selecionados preferencialmente de acordo com o tema, 

em ordem de prioridade decrescente: (i) transporte ferroviário de cargas; (ii) terminais portuários; (iii) 

geração e comercialização de eletricidade; (iv) mineração; (v) outros temas de relevância para o Direito 

Regulatório e da Infraestrutura.  



II.3. De acordo com o número candidatos e com a quantidade de vagas preenchidas em cada uma das 

categorias (doutorado, mestrado e iniciação científica), no âmbito do processo seletivo para cada Cátedra, 

poderão ser remanejadas ou acrescentadas vagas de bolsistas em outras categorias. 

III. DAS ENTREVISTAS  

III.1 Os candidatos à bolsa na qualidade de iniciação científica (pesquisador) deverão, no ato da inscrição, 

apresentar Projeto de Pesquisa cujo tema seja correlato aos assuntos descritos neste Edital e em seu Anexo 

I e atender ao item III.4.  

III.2 Os candidatos alunos do curso de MESTRADO do Programa de Pós-Graduação stricto sensu deverão, 

no ato da inscrição, apresentar pré-projeto de dissertação cujo tema seja correlato aos assuntos descritos 

neste Edital e em seu Anexo I e atender ao item III.4. 

 III.3 Os candidatos alunos do curso de DOUTORADO do Programa de Pós-Graduação stricto sensu deverão, 

no ato da inscrição, apresentar o projeto de tese cujo tema seja correlato aos assuntos descritos neste 

Edital e em seu Anexo I e atender ao item III.4.  

III.3 Todos os candidatos deverão, até o encerramento do prazo de inscrição, enviar em arquivo pdf o 

Currículo Lattes do CNPQ, o projeto de pesquisa, o pré-projeto de dissertação ou o projeto de tese e o 

Histórico Escolar atualizado para o e-mail secretaria@ppgduerj.com , para fins de encaminhamento à 

banca examinadora. Colocar no assunto do e-mail: INSCRIÇÃO - EDITAL UERJ/VALE 

III.4 As entrevistas com os candidatos para a seleção dos pré-projetos e projetos selecionados pela Banca 

Examinadora serão realizadas no dia 13/02/2020, na sala de reuniões do PPGD, às 09:00hs para as bolsas 

de doutorado, 09:30hs para as bolsas de mestrado e 10hs para as bolsas de pesquisador. 

III.6 No momento de realização da entrevista o candidato deverá estar munido de Carteira de Identidade. 

IV- DAS CONDIÇÕES DA BOLSA E DURAÇÃO 

IV.1 Os benefícios oferecidos pelo Programa são bolsa-auxílio mensal, até o mês de agosto de 2020, no 

valor de:  

Modalidade Valor 

Doutorado R$2.800,00 

Mestrado R$2.200,00 

Iniciação científica (Pesquisador) R$1.500,00 

 

IV.2 Não serão de responsabilidade da VALE SA gastos além daqueles previstos nas bolsas constantes do 

item acima, sendo certo que a VALE SA não custeará despesas com seguro saúde e moradia, assim como 

não será responsável por quaisquer implicações tributárias ou trabalhistas, não gerando a implementação 

da bolsa qualquer vínculo empregatício com a VALE SA. 

 IV.3 Os bolsistas matriculados no PPGD deverão cumprir as exigências dos Programas da UERJ. As 

seguintes exigências aplicar-se-ão a todos os bolsistas: 

a) auxiliar o pesquisador líder da respectiva linha de pesquisa na organização de todos os eventos 

relacionados ao convênio, tal como relatórios, pesquisas de bibliografia, workshops, seminários, reuniões 

técnicas, publicações, dentre outros que possam surgir durante a sua execução;  

b) apresentar relatório de atividades;  



c) participar dos seminários organizadas pela VALE SA e UERJ no bojo do convênio;  

d) participar das reuniões técnicas (workshops) organizadas pela VALE SA e UERJ no bojo do convênio; 

e) inscrever-se nas disciplinas oferecidas no bojo do convênio, relacionadas às respectivas cátedras (linhas 

de pesquisa); 

 f) participar das publicações e outras atividades eventualmente requeridas pelo pesquisador líder da 

respectiva linha de pesquisa, pelo coordenador da cátedra ou pelo “Comitê”, desde que relacionadas ao 

projeto em desenvolvimento; 

g) qualificar os projetos de pesquisa, dissertação e tese. Todas estas exigências serão acompanhadas, 

controladas e verificadas pelos integrantes do Comitê Consultivo de Pesquisa – “Comitê” das respectivas 

linhas de pesquisa, a depender da modalidade de bolsa, que será composto por três membros, sendo um 

indicado pela VALE SA e dois indicados pela UERJ, o Pesquisador Líder da respectiva linha de pesquisa, o 

Coordenador da Cátedra, podendo o coordenador indicar professor do PPGD para ocupar a vaga a ele 

reservada, e um representante da VALE SA. 

 IV. 4 Período de vigência: 

 a) A duração máxima da bolsa de mestrado é de 6 meses. 

 b) A duração máxima da bolsa de doutorado é de 6 meses. 

c) A duração máxima para a bolsa de Iniciação Científica (Pesquisador) é de 6 meses.  

O bolsista poderá deixar de receber a bolsa a partir do momento em que deixar de cumprir, a critério do 

“Comitê”, os procedimentos e exigências ditados pelo presente edital.  

  

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2020. 

Ricardo Lodi Ribeiro 

Coordenador Geral da Cátedra em Direito Regulatório e Tributário da UERJ e VALE. 

  

ANEXO I  

TEMAS –  

DIREITO TRIBUTÁRIO  

Cátedra de Direito Tributário  

1. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL. CARF E PODER JUDICIÁRIO.  

2. TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL – CFC, TRANSFER PRICING, CBC REPORT, INTERCÂMBIO DE 

INFORMAÇÕES, TRIBUTAÇÃO DE HOLDINGS, PROJETO BEPS DA OCDE. 

3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SISTEMA TRIBUTÁRIO 

4. PROCESSO TRIBUTÁRIO E PAF 

 


