
 

 

DEPARTAMENTO DE CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDO E       

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE      

CIÊNCIAS CRIMINAIS – IBCCRIM 

  

EDITAL - CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDO - 26º SEMINÁRIO         

INTERNACIONAL - 2020 

  

O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, por meio de seu Departamento             

Concessão de Bolsas de Estudo e Desenvolvimento Acadêmico, instituída em          

consonância com o artigo 4º do seu Estatuto, a fim de promover o debate científico sobre                

as ciências criminais, bem como defender os princípios e a efetiva concretização do             

Estado Democrático e Social de Direito; finalidade essa atrelada aos eixos estratégicos de             

atuação da Diretoria dessa instituição para o biênio de 2019 – 2020, torna pública a               

convocação de instituições que, comprovadamente, atuem com pessoas transexuais,         

pessoas egressas do sistema prisional e/ou povos indígenas para distribuição de bolsas de             

estudos para o 26º Seminário Internacional de Ciências Criminais sem prejuízo do            

disposto no item 8 deste edital. 

1.DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Edital a concessão de bolsas de estudos para pessoas             

transexuais, pessoas egressas do sistema prisional e povos indígenas, através de           

instituições, que no ato da inscrição, comprovem sua atuação com esses citados grupos. 

1.2. As bolsas serão concedidas às instituições pelo Instituto Brasileiro de Ciências            

Criminais - IBCCRIM, por liberalidade, às que preencherem as condições estabelecidas           

no presente regulamento, e compreendem isenção total sobre o valor da inscrição, e             



 
deverão ser distribuídas pela instituição que for selecionada às pessoas descritas no item             

1.1 deste edital. 

 

2. DO PÚBLICO 

Estão aptas a concorrer no processo seletivo instituições que comprovem sua atuação, há             

mais de 1 ano, com pessoas transexuais, pessoas egressas do sistema prisional e/ou povos              

indígenas. 

 

3. DO NÚMERO DE BOLSAS 

3.1. O presente edital contempla a oferta de 30 (trinta) bolsas integrais, na modalidade à               

distância, para participação no 26º Seminário Internacional de Ciências Criminais do           

IBCCRIM, sendo 10 (dez) bolsas para pessoas transexuais, 10 (dez) para pessoas egressas             

do sistema prisional e 10 (dez) para população indígena. 

3.2. Para fins da comprovação da atuação exigida da instituição serão admitidos os             

seguintes documentos, nos quais deve constar o descritivo da atuação e que serão             

analisados pelo Departamento de Concessão de Bolsas e Desenvolvimento Acadêmico do           

IBCCRIM: 

Carta de apresentação da instituição (apresentação obrigatória); 

Declaração prestada por pessoa/s física/s beneficiária/s da atuação pro bono          

(apresentação opcional); e, 

Demais documentos, imagens, vídeos e outros materiais que a instituição candidata           

julgue aptos a atestar sua atuação (apresentação obrigatória). 

  



 
4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

4.1. Caso o Departamento considere a existência de empate entre as instituições            

candidatas serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

4.1.1. Tempo maior de atuação da instituição; 

4.1.2. Impactos micro e macro comprovados; 

4.1.2.1. Para fins de comprovação do critério previsto no item 4.1.2 deste Edital, será              

considerado descritivo de incidência política. 

5. DO CRONOGRAMA 

5.1. As inscrições para o processo seletivo de Bolsas estarão abertas do dia 28 de agosto                

ao dia 10 de setembro de 2020, conforme itens 6.1. e 7.1. do edital. 

5.1.1. A inobservância do prazo descrito no item 5.1. para transmissão da inscrição e/ou              

envio documentos, acarretará imediata desclassificação da instituição candidata. 

5.2. As entrevistas com representantes da instituição selecionada ocorrerão,         

impreterivelmente, no ano corrente, nos dias 14 e 15 de setembro, por            

videoconferência. As instituições pré-selecionadas receberão, no e-mail através do qual          

foi enviada a documentação, a convocação para entrevista em qualquer um destes dias. A              

escolha de data ficará a critério do Departamento de Bolsas. 

5.3. Os nomes destinatários diretos da bolsa de estudo deverão ser encaminhados ao             

IBCCRIM nos termos do Regulamento do Seminário. 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1.  A inscrição será realizada mediante o envio da documentação para o e-mail: 

bolsas2020@ibccrim.org.br 

6.1.1. O título do e-mail deverá ser BOLSAS INSTITUIÇÃO S.I IBCCRIM 2020  

6.1.2. A documentação exigida deverá ser anexada ao e-mail no ato da inscrição;  



 
7. DA SELEÇÃO 

7.1. A participação no processo seletivo será possível somente mediante o envio do             

e-mail e juntada dos documentos abaixo elencados, sem prejuízo do respectivo           

regulamento do Seminário, conforme indicado no item 6 deste edital: 

I. Carta, em papel timbrado, de Apresentação da Instituição; 

II. cópia de um documento oficial de identidade com foto (RG, CNH, carteira de              

identificação profissional ou passaporte) da/as pessoa/as que se declarar/em beneficiária          

da atuação gratuita da instituição candidata; 

III. link e endereço das redes sociais da instituição; 

IV: outros que, eventualmente, de acordo com a necessidade, sejam solicitados. 

7.2. Após o envio da documentação solicitada, o Departamento procederá à avaliação dos             

pedidos;  

7.3. Após a análise documental, as instituições pré-selecionadas serão submetidas à           

entrevista via videoconferência, conforme item 5.2 do edital. 

7.4. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais não se responsabiliza por falhas no envio              

dos arquivos, tais como: arquivo em branco ou incompleto, falhas de comunicação,            

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica            

que impossibilitem a transferência de dados. 

7.5. Serão desclassificadas as instituições que: 

I. deixarem de atender às exigências constantes da análise documental; 

II. deixem de comparecer à entrevista agendada;  

8. DA CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PROGRAMA 



 
8.1. Constitui condição para manutenção da bolsa de estudos: 

8.1.1. A indicação, que deverá ser feita pela Instituição selecionada, do/os nomes e             

respectivos CPFs de quem será/ão destinatário/os direto/os da bolsa de estudos integral            

para o Seminário até o dia 16 de setembro de 2020; 

8.1.2. Atendimento às exigências do regulamento do Seminário, principalmente no que se            

refere à frequência. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A veracidade da documentação será de total responsabilidade da instituição. 

9.2. Dúvidas, questões controversas e/ou eventuais omissões serão decididas pelo          

Departamento de Concessão de Bolsas de Estudos e Desenvolvimento Acadêmico. 
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