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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O 2º SEMESTRE DE 

2018 DE ALUNOS PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM 

DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO 

 

Área de concentração:  

 

Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento 

 

Linhas de Pesquisa:  

 

a. A tributação Brasileira no Ambiente Globalizado 
 

b. O Regime Tributário dos Investimentos do Exterior e seus 
Reflexos no Brasil 

 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito do Instituto 

Brasileiro de Direito Tributário - IBDT torna público o edital de 

processo seletivo de 12 (doze) vagas para o Mestrado 

Profissional para início do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu no Segundo Semestre de 2018. 

 

1. INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO  

 

1.1. As inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu poderão ser feitas entre os dias 

14.05.2018 (segunda-feira) a 29.06.2018 (sexta-feira), através do 
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site: ibdt.org.br/mestrado 

 

1.2. As inscrições para o Programa de Mestrado somente serão 

efetuadas mediante a apresentação dos documentos abaixo listados:  

 

I - formulário de inscrição preenchido através do site 

ibdt.org.br/mestrado;  

 

II – comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), pagável através de boleto que será gerado 

entrando em contato com nossa secretaria no e-mail: 

a.adm@ibdt.org.br  

 

III – cópia autenticada do diploma de Bacharel em Direito, na falta do 

Diploma o aluno poderá apresentar o Certificado de Colação de 

Grau, mas sendo indispensável o Diploma para a matrícula (em caso 

de aprovação no Processo Seletivo);  

 

IV – currículo impresso no padrão da Plataforma LATTES/CNPq, 

que pode ser elaborado no website http://lattes.cnpq.br/ ;  

 

 

2. DO EXAME DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU   

 

2.1. O exame de seleção para o Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Mestrado, constará de:  

 

I - prova dissertativa sobre Direito Tributário Internacional e 

Desenvolvimento, com atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

II – entrevista com avaliação do currículo lattes, conduzida pela 

http://ibdt.org.br/site/cursos/mestrado/2018-2/
http://ibdt.org.br/site/cursos/mestrado/2018-2/
mailto:a.adm@ibdt.org.br
http://lattes.cnpq.br/
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Comissão de Seleção (item 3.1), com atribuição de nota de 0 (zero) 

a 10 (dez). 

III – prova de proficiência em Inglês, com atribuição de aprovação 

ou reprovação. 

 

2.2. O requisito de proficiência na língua inglesa deverá ser 

comprovado até a data do exame de qualificação, pelos 

seguintes meios alternativos: 

 

I - exame oferecido pelo IBDT; ou 

 

II - certidão de proficiência expedida por outro Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido pela CAPES, realizado 

até dois anos antes. 

 

2.3. A Coordenação indicará o Professor Orientador, que permitirá 

ao aluno, no prazo de 06 meses após a matrícula, apresentar Projeto 

de Pesquisa de Mestrado.  

 

2.4. A entrevista avaliará: a produção acadêmica, a cultura jurídica 

do candidato, a atividade didática e profissional, potencial para a 

realização de pesquisa e estudos avançados.  

 

2.5. A nota final do candidato será obtida mediante a média 

aritmética das notas atribuídas à prova escrita e entrevista, sendo 

reprovado o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete). O IBDT não 

ficará obrigado a preencher todas as vagas disponibilizadas em 

virtude de alunos que não forem aprovados. 

 

2.6. Os candidatos serão classificados conforme a média das notas 

obtidas, sendo aprovados os primeiros candidatos em número 

suficiente para preenchimento das vagas. 
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2.7. A Comissão de Seleção poderá convocar, a seu critério, para 

matrícula como Alunos Especiais aqueles candidatos que, 

apesar de não conseguirem classificação para o preenchimento 

das vagas, conseguirem média das notas obtidas e projeto de 

pesquisa com nível acadêmico suficiente para essa condição. 

 

2.8. Na hipótese de empate entre os candidatos, será utilizada 

como primeiro critério de desempate a maior nota obtida na prova 

escrita, como segundo critério a maior nota obtida na entrevista; 

permanecendo o empate, a decisão final será de competência 

da Comissão de Seleção, contra a qual não caberá recurso.  

 

2.9. Os documentos para inscrição no processo seletivo podem 

ser enviados pelos Correios até o dia 26/06/2018 (terça-feira) ou 

entregues pessoalmente na Secretaria Acadêmica na sede do IBDT, 

na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 277 – 9º andar, na cidade de 

São Paulo – SP, horário de atendimento 14:00h às 21:00h, até o dia 

29/06/2018 (sexta-feira). 

 

2.10. Os candidatos não selecionados para o Programa de 

Mestrado no presente processo seletivo poderão retirar os 

documentos apresentados no ato da inscrição, pessoalmente, ou 

por procurador, no IBDT, no prazo de 30 dias. Após esta data, o 

material será descartado.  

 

2.11. A prova de Proficiência em Língua Inglesa será realizada no 

dia 16.07.2018 (segunda-feira), das 17h às 18h30, nas 

dependências do IBDT. 

 

2.12. A prova em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento 

será realizada nas dependências do IBDT, no dia 16.07.2018 

(segunda-feira), das 19h às 21h, o local será informado na recepção 

da Instituição. A bibliografia sugerida para a prova está disponível no 

site ibdt.org.br/mestrado. 

.  

 

http://ibdt.org.br/site/cursos/mestrado/2018-2/
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2.13. Os alunos que tiverem concluído o Curso de Especialização em 

Direito Tributário Internacional oferecido pelo IBDT, poderão pedir a 

dispensa da prova descrita no item 2.12 no momento da inscrição e 

ter a sua nota final do Curso de Especialização para fins de 

classificação neste processo seletivo. 

 

2.14. Após a correção das provas, os candidatos aprovados ao 

Mestrado serão convocados para entrevistas a serem realizadas pela 

Comissão de Seleção (item 3.1). 

 

2.15. A entrevista será realizada no dia 19.07.2018 (quinta-feira), 

das 9h às 13h30, mediante agendamento que poderá ser feito no site 

ibdt.org.br/mestrado. 

 

2.16. O resultado final e convocação dos aprovados será publicado 

no site www.ibdt.org.br/mestrado no dia 23.07.2018 (segunda-feira).  

 

2.17. As matrículas deverão ser efetuadas pessoalmente, ou por 

procuração com firma reconhecida, no IBDT, no período de 

24.07.2018 (terça-feira) a 31.07.2018 (terça-feira), das 14h às 20h.  

 

2.18. As aulas terão seu início em meados do mês de agosto de 

2018, com data a ser informada por e-mail aos matriculados no 

Programa de Mestrado em Direito. 

 

2.19. O Corpo Docente se encontra no site 

ibdt.org.br/mestrado. 

 

2.20. O IBDT se reserva ao direito de condicionar a oferta das 

disciplinas conforme reprogramação de oferta ou de acordo com o 

número de inscritos em cada disciplina. Os alunos matriculados 

em disciplinas que não restarem confirmadas, deverão se 

inscrever em outras disciplinas.  

http://ibdt.org.br/site/cursos/mestrado/2018-2/
http://ibdt.org.br/site/cursos/mestrado/2018-2/
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3. COMISSÃO DE SELEÇÃO  

 

3.1. A comissão de seleção para ingresso nos programas de 

Mestrado e Doutorado será composta pelos seguintes Professores 

Doutores:  

 

 Coordenador do Programa: 
o Prof. Dr. Gilberto Moreira Junior 

 Representante Docente do Programa: 
o Prof. Dr. João Francisco Bianco 

 Representante Docente Externo ao Programa: 
o Prof. Dr. Thiago Lopes Matsushita (PUC/SP) 

 

 

4. INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.  

  

4.1. Para o Programa de Mestrado terá o custo de 24 (vinte e quatro) 

parcelas de R$ 3.675,00 (três mil seiscentos e setenta e cinco 

reais), cada uma. 

 

4.2. Os associados do IBDT terão condições especiais de desconto: 

 

a) Associado até 1 ano: 30% de desconto, cuja mensalidade 
terá o valor de R$ 2.572,50; 
 

b) Associado entre 1 e 2 anos: 40% de desconto, cuja 
mensalidade terá o valor de R$ 2.205,00; 

 

 

c) Associado há mais de 2 anos: 50% de desconto, cuja 
mensalidade terá o valor de R$ 1.837,50. 
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4.3. A condição do Associado, para efeito do desconto, será 

considerada na data da matrícula e não se alterará durante o 

transcorrer do curso. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

5.1. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão 

de Seleção. 

 

5.2. O Curso de Mestrado Profissional em Direito Tributário 

Internacional e Desenvolvimento teve o seu início em Agosto de 

2017, conforme Recomendação da CAPES ocorrida na 169ª Reunião 

do CTC-ES, realizada de 13 a 16 de dezembro de 2016, bem como 

no Ofício nº 9/2017-CAA II/CGAA/DAV/CAPES, devidamente 

fundamentado no §2º, do art. 17, da Portaria da CAPES nº 91/2015.  

 

5.3. Os alunos que concluírem todas exigências acadêmicas do 

Curso receberão certificados de conclusão e aprovação, e somente 

terão os seus diplomas emitidos e registrados após a Portaria de 

Reconhecimento do Curso pelo Ministro da Educação, cujo processo 

já está em andamento instruído com a aprovação do curso pela 

CAPES na reunião do CTC-ES 169, iniciando-se o curso nos termos 

do parágrafo 2º do art. 17 da Portaria CAPES n. 91/15, e conforme o 

Ofício n. 9/2017-CAA II/CGAA/DAV/CAPES. 

 

5.4. Informações adicionais podem ser obtidas por e-mail 

enviado para o endereço: secretaria.cursos@ibdt.org.br 

 

São Paulo, 11 de maio de 2018. 

 

Ricardo Mariz de Oliveira 

Presidente do IBDT 

 

mailto:secretaria.cursos@ibdt.org.br

