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Orientações sobre o Procedimento da Passagem Direta para o Doutorado
Com referência ao procedimento de passagem direta ao Doutorado em Relações Internacionais
do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio, a Coordenação
esclarece os seguintes pontos:
1 - Corpo Docente:
Profª. Andrea Ribeiro Hoffmann, PhD, Universität Tübingen, Alemanha
Profª. Anna Gudrun Christina Leander, PhD, European University Institute (EUI), Itália
Profª. Carolina Moulin Aguiar, PhD, McMaster University, Canadá
Profª. Cláudia Francisca Fuentes Julio, PhD, Denver University, EUA
Profª. Isabel Rocha de Siqueira, PhD, King's College London, Inglaterra
Prof. James Casas Klausen, PhD, University of California, EUA
Prof. James Matthew Davies, PhD, University of Denver, EUA
Prof. João Franklin Abelardo Pontes Nogueira, PhD, Denver University, EUA
Prof. Kai Michael Kenkel, Dr. Phil., Université de Genève (IUHEI), Suiça
Prof. Luís Manuel Rebelo Fernandes, Doutor, IUPERJ, Brasil
Profª. Maíra Siman Gomes, Doutora, IRI/PUC-Rio, Brasil
Profª. Marta Fernandez, Doutora, IRI/PUC-Rio, Brasil
Profª. Monica Herz, PhD, London School of Economics and Political Science, Inglaterra
Profª. Paula Drumond, PhD,Graduate Institute of International and Development Studies
(IHEID), Suiça
Profª. Paula Orrico Sandrin, PhD, University of Westminster, Inglaterra
Prof. Paulo Luiz Moreaux Lavigne Esteves, Doutor, IUPERJ, Brasil
Prof. Robert J. Walker, PhD, Queen´s University, Canadá
Prof. Roberto Vilchez Yamato, Doutor, IRI/PUC-Rio, Brasil
Prof. Stefano Guzzini, PhD, European University Institute (EUI), Itália
2. O(A) mestrando(a) que optar pela passagem direta deve, uma vez consultado seu
orientador, comunicar à Coordenação do Programa sua intenção de fazê-lo até o dia 31 de
agosto de 2018.
3. A intenção de realizar a passagem direta será formalizada quando o(a) candidato(a) entregar
à Secretaria de Pós-Graduação, impreterivelmente até o dia 17 de setembro de 2018, dossiê
individual contendo os seguintes documentos:
1- Documento atestando prévio acordo do orientador;
2- Carta de intenções, em que o candidato expresse claramente os motivos e interesses
que justificam a escolha pela permanência no programa de pós-graduação em nível de
doutorado e o vínculo com linha de pesquisa em andamento no Instituto;
3- Pré-projeto de pesquisa para doutorado, que inclua justificativa do vínculo com o
programa de pós-graduação e suas linhas de pesquisa; e
4- Cópia de um trabalho acadêmico, de autoria própria e individual, desenvolvido no
âmbito do Programa de Mestrado;
5- Espelho do Histórico Escolar atualizado.
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4. A Coordenação de Pós-Graduação verificará se o(a) candidato(a) preenche os requisitos para
opção pela passagem direta, isto é, possuir CR igual ou superior a 8.5 (oito e meio). Em caso
positivo, o(a) candidato(a) terá sua opção pela passagem direta ao programa de doutorado
confirmada e será comunicado(a) pelo Programa.
5. A partir da aprovação de sua candidatura, o(a) aluno(a) terá o seu dossiê avaliado por uma
banca examinadora composta por três professores. O(A) candidato(a) participará de uma
arguição oral sobre os documentos que compõem o dossiê individual, realizada pela banca
examinadora, no dia 16 de outubro de 2018, 14h às 16h. O resultado será disponibilizado
no dia 17 de outubro de 2018, 16h.
6. Em caso de aprovação pela banca examinadora, o candidato deverá se inscrever no sistema
online da PUC, de acordo com os prazos definidos pela Universidade.
6.1 - Inscrição:
As inscrições deverão ser realizadas de 18 de outubro (qui) até o dia 31 de outubro de
2018 (qua), somente pela internet, no endereço: http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos
- Processo Seletivo para a Pós-Graduação.
O candidato deverá criar seu cadastro (Clique aqui para fazer seu cadastro), preenchendo os
campos:
Nome completo: nome completo do candidato
E-mail: e-mail válido para recebimento de senha
Curso Desejado: Clicar em “Doutorado”
Programa para o qual deseja submeter sua inscrição: Clicar em “Relações Internacionais”
Após o recebimento da senha, o candidato deverá entrar novamente no Sistema para efetuar
sua Inscrição.
No processo de inscrição, deverão ser transferidas cópias digitais dos documentos (em formato
pdf) listados no item 6.2.
6.2 - Documentação:







Anteprojeto de tese (máximo de 6 mil palavras) no qual deve ser especificada a
temática, objetivos, metodologia e bibliografia inicial, adequado a eixo e projetos de
pesquisa desenvolvidos pelos/as professores/as do programa.
Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br);
Histórico escolar da graduação e do mestrado;
Cópia do diploma de graduação;
Cópia da dissertação de mestrado em andamento;

Os candidatos poderão ser solicitados a apresentar documentos adicionais na
Secretaria do Programa a qualquer momento do processo seletivo.
Em caso de aprovação, todos os documentos deverão ter seus originais apresentados na DAR
para que a matrícula seja efetuada.
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(*) Os/as alunos/as da turma de 2018 do Programa de Mestrado do IRI que defenderem e
tiverem aprovadas suas dissertações até o último dia do prazo de inscrição no processo de
seleção do doutorado (31 de outubro), poderão apresentá-las em substituição ao anteprojeto
de tese.
7. Prova de Línguas Estrangeiras: os candidatos deverão traduzir para o português dois textos
em língua estrangeira (um em inglês e outro em francês ou espanhol), sem auxílio do
dicionário. O/a candidato/a cuja língua materna for inglês ou francês terá avaliada sua
capacidade de expressão na língua portuguesa. A Prova de Línguas é eliminatória e será
realizada no mesmo dia da prova da seleção de mestrado e doutorado, de 03 dezembro de
2018 (2ª. Feira), das 10h às 12h, no Auditório RDC.
8. O resultado final será divulgado no dia 11 de dezembro de 2018 (3ª. Feira), 16h.
9. Em caso de aprovação pela banca examinadora e na prova de línguas, o(a) candidato(a)
ingressa, diretamente, no Programa de Doutorado do IRI, a partir do primeiro semestre do
ano acadêmico de 2019.
10. Em caso de reprovação, o(a) candidato(a) continuará seu trabalho de pesquisa de modo a
concluir o Mestrado em Relações Internacionais, defendendo sua dissertação nos prazos
previstos pelo regulamento da PUC-Rio, sem prejuízo da bolsa de estudos, caso seja beneficiário
de uma, ou da bolsa VRAC de isenção de pagamento de matricula. A reprovação no exame de
passagem direta também não incide no coeficiente de rendimento do aluno.
11. Os(As) alunos(as) aprovados(as) no processo de passagem direta terão até o dia 28 de
fevereiro de 2019 (5ª. Feira) para defender suas dissertações de Mestrado. A defesa da
dissertação é condição indispensável para obtenção do grau de Mestre em Relações
Internacionais e para a admissão no Programa de Doutorado, nos termos do presente edital.
12. Os (as) alunos (as) que optarem pela participação no processo de passagem direta ao
programa de doutorado não poderão participar do processo de seleção externa para o
Doutorado no mesmo ano.

Profa. Carolina Moulin
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
de Relações Internacionais / PUC-Rio
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CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2018
PASSAGEM DIRETA PARA O DOUTORADO 2019

INÍCIO

TÉRMINO

ÍNICIO

FIM

LOCAL

Avisar intenção à Coordenação

-

31/08/2018

-

16h

IRI

Entrega de documentos

-

17/09/2018

9h

16h

IRI

Arguição oral

16/10/2018

-

9h

12h

IRI

Resultado da arguição

17/10/2018

-

-

16h

-

Inscrições

18/10/2018

31/10/2018

-

-

SITE

Provas de línguas

03/12/2018

-

10h

12h

Resultado Final

11/12/2018

-

16h

-

AUDITÓRIO
IRI
-

EVENTO
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