
   
 

PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO NO GRADUATE INSTITUTE DE GENEBRA PARA 

ALUNOS DO MAPI 

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o mestrado colaborativo MAPI e o The 

Graduate Institute de Genebra, com início em Setembro de 2019. 

 

1. REQUISITOS 

Poderá candidatar-se o(a) aluno(a) que: 

1. Estiver regularmente matriculado no MAPI / PUC-Rio; 

2. Tiver cursado as seguintes disciplinas: 

a. Os Conflitos Internacionais Contemporâneos 

b. Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

c. Análise Política Internacional 

d. Instituições e Organizações Internacionais 

3. Demonstrar excelência acadêmica. 

2. CONDIÇÕES E CUSTOS 

O mestrado colaborativo terá, no total, duração de três anos, sendo o primeiro ano cursado no 

MAPI e o segundo e o terceiro ano cursados no The Graduate Institute de Genebra.  Alunos(as) 

egressos da graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio que (i) tenham cursado as 

referidas disciplinas e, (ii) tenham sido aprovados(as) no processo seletivo do MAPI poderão 

concluir o mestrado colaborativo em dois anos. 

Durante o primeiro ano no Instituto de Genebra, o(a) aluno(a) continuará pagando a 

mensalidade do MAPI normalmente, já no segundo ano, o(a) aluno(a) deverá pagar as 

mensalidades praticadas pelo Graduate Institute de Genebra.  

A dissertação será orientada conjuntamente por um(a) professor(a) do Graduate Institute e 

um(a) professor(a) do MAPI. No final do último ano, a dissertação deverá ser apresentada a uma 

banca organizada pelas duas instituições – à distância. 

Ao final do mestrado colaborativo, tendo cumprido os créditos e tendo sua dissertação 

aprovada, o(a) aluno(a) receberá o diploma do MAPI e do Graduate Institute de Genebra.  

 

 

 

 



   
 

3. DOCUMENTAÇÃO 

Para realizar a inscrição no processo seletivo, os(as) candidatos(as) deverão entregar por e-mail 

até o último dia de inscrição a seguinte documentação: 

o Cópia da Identidade e do CPF do(a) candidato(a); 

o Cópia do diploma e do Histórico do curso de graduação e Histórico SIMPLES da PUC-Rio 

original obtido através do DAR; 

o Cópia do comprovante ou impressão do resultado do TOEFL ou IELTS, conforme item 

3.1 deste Edital; 

o Carta de apresentação pessoal em inglês, incluindo aspectos acadêmicos sociais e um 

plano de trabalho genérico a ser cumprido durante o período do intercâmbio (áreas 

acadêmicas de interesse); 

o Curriculum Vitae em inglês; 

o Foto 3x4 recente; 

o Plano de estudos em inglês (máximo de uma (01) lauda); 

o 02 cartas de recomendação; 

o Além disso, o(a) candidato(a) poderá entregar opcionalmente: 

Cópia dos comprovantes das Atividades Acadêmicas desenvolvidas, tais como: Monitorias, 

estágios, PIBIC, seminários, cursos, etc. 

Atenção: Só serão aceitas candidaturas dentro do prazo e com a documentação completa! 

O(A) candidato(a) que não realizar qualquer um dos procedimentos acima terá sua 

candidatura desconsiderada. 

 3.1 Comprovante de Proficiência 

A proficiência na língua inglesa é fundamental para a candidatura ao mestrado colaborativo. 

Os(As) candidatos(as) devem apresentar até o final do período de inscrições um comprovante 

de proficiência válido de nível avançado. O Instituto aceita duas opções de certificação: 

o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

O TOEFL exigido é o IBT (Internet-Based Testing) e o Graduate Institute exige uma nota igual ou 

superior a 100.  

o International English Language Testing System (IELTS) 

O Graduate Institute exige uma nota mínima no IELTS de 7,0.  

 

 

 



   
 

4. PROCESSO SELETIVO 

A participação no programa de intercâmbio do mestrado colaborativo se faz por meio de um 

criterioso processo seletivo. São considerados critérios para a seleção: 

 O perfil acadêmico de cada candidato(a), para fins de aprovação e classificação relativa 

aos demais candidatos(as) no período letivo; 

 

 Entrevista. 

Durante o processo de seleção, serão considerados, para aprovação e classificação dos(as) 

alunos(as), os seguintes critérios: 

 Análise da documentação: Resultado de proficiência linguística; as apreciações nas 

cartas de recomendação; bolsas de pesquisa; monitorias e estágios; outros 

demonstrativos de bom desempenho acadêmico; dados sobre o(a) aluno(a) que possam 

apontar para um bom desempenho durante o intercâmbio; relação de créditos 

acumulados - total de créditos necessários à conclusão do curso. 

 Entrevista na banca de seleção: As entrevistas ocorrerão entre os dias 10 e 11 de 

Setembro de 2018, em local e horário a serem confirmados. O(A) aluno(a) que não 

comparecer à entrevista na data e horário marcados será automaticamente 

eliminado(a). 

 

5. RESULTADO PROCESSO SELETIVO 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 17/09/2018. Candidatos(as) não aprovados 

dentro do total de vagas disponíveis poderão voltar a concorrer na seleção seguinte, com a 

documentação atualizada.  

5.1 Desistência: 

Os(As) candidatos(as) inscritos têm 30 dias a partir da divulgação do resultado para desistirem 

do programa.  

 

6. ENVIO DOS DOCUMENTOS AO THE GRADUATE INSTITUTE 

Os(As) candidatos(as) selecionados são responsáveis pelo envio direto ao The Graduate Institute 

de seus application forms e dos demais documentos exigidos pela instituição estrangeira. Todas 

as informações gerais relativas ao processo de admissão podem ser encontradas no site do 

Graduate Institute: http://graduateinstitute.ch/application. 

 



   
 

7. CONTATO 

As inscrições serão realizadas de 01/07/2018 a 01/09/2018, através do e-mail 

bpc@bricspolicycenter.org.  

Demais dúvidas poderão ser esclarecidas através do mesmo endereço eletrônico ou com Lia 

Lopes por meio do telefone (21) 2535-0447. 

 

  

 

 

 

 


