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O Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
torna pública a abertura das inscrições para o exame de seleção ao curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais para candidatos residentes no 
exterior para início no primeiro semestre de 2019. O Mestrado se estrutura em três linhas 
de pesquisa - Arquitetura do Sistema Internacional; Conflito, Violência e Pacificação; 
Globalização, Governança e Desenvolvimento – perpassadas transversalmente por diferentes 
grupos de trabalho, integrados por docentes e discentes. 

 
Os/as candidatos/as serão avaliados/as por uma banca examinadora composta por membros do 
corpo docente do Programa, aprovada pela Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do 
Instituto. 
 
1 – OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

O Mestrado em Relações Internacionais objetiva formar profissionais especializados em Política 
Internacional capazes de produzir e multiplicar conhecimentos nesta área. 
 
A estrutura curricular é composta por disciplinas obrigatórias que asseguram aos alunos uma 
formação básica em Teoria das Relações Internacionais e Política Internacional, e por disciplinas 
eletivas que permitem aos alunos desenvolverem reflexão em campos afins. 
 
 

2 – EXIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE 
 

 Aprovação nas disciplinas obrigatórias e nas eletivas requeridas; 
 Defesa e aprovação de dissertação no prazo de 24 meses, a partir do início do curso. 

 
 

3 – 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, PhD, 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 



 

Instituto de Relações Internacionais 
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Casa 20 - Gávea - 22451-900 

Rio de Janeiro - Brasil - Tel. (21) 3527-1557/1558 - FAX/Tel. (21) 3527-1560 
e-mail: iripuc@puc-rio.br 

 
 

 
4 – INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser realizadas de 13 de agosto a 31 de outubro de 2018, somente 
pela internet, no endereço http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos através do sistema 
Processo Seletivo para Pós-Graduação da PUC-Rio. 
 
O candidato deverá criar seu cadastro através do link “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 “Mestrado”  
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 5. Os candidatos deverão apresentar sumário da proposta individual de 
pesquisa que esteja claramente inserida em uma das linhas de pesquisa do Instituto. A 
proposta deve ser feita nos termos do formulário padrão (Anexo I). Os candidatos também 
deverão indicar os nomes de 2 (dois) professores para preencherem as cartas de referência (o 
preenchimento da carta poderá ser feito através do sistema ou o professor indicado poderá 
enviá-la para o e-mail pgiri@puc-rio.br, mesmo depois do encerramento das inscrições). Fica 
por conta do/a candidato/a verificar se os professores realmente enviaram as cartas de 
recomendação. 
 
 
5 – DOCUMENTOS 
 
Para a inscrição dos candidatos ao Mestrado, os seguintes documentos (em formato PDF) 
deverão ser anexados: 
 
a. Curriculum Vitae, com indicação do contato do/a candidato/a no exterior (e-mail, telefone e 
nome de usuário Skype ou sistema VOIP similar); 
 
b. Histórico escolar da graduação;  
 
c. Diploma de graduação; 
 
d. Passaporte; 
 
e. Carta de intenções em português, explicitando os motivos e interesse do candidato que 
justificam a escolha pelo programa e pela linha de pesquisa (digitalizada e inserida nos anexos); 
 
f. Formulário para candidatos ao mestrado (Anexo I) com resumo da proposta de pesquisa 
individual, em português.  
 

http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos
mailto:pgiri@puc-rio.br
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g. Anexar proposta de pesquisa completa em formato livre, arquivo em PDF, apresentando o 
problema de pesquisa, justificativa, metodologia, objetivos e relação com a proposta do 
programa e linha de pesquisa selecionada; 
 
h. Certidão de Proficiência em Língua Inglesa para candidatos residentes no exterior cuja língua 
nativa não seja o inglês, obtida nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data da divulgação deste 
edital. Serão aceitos os seguintes exames de proficiência: Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL – Internet Based Test) com nota superior a 92 (noventa e dois – 580 para o exame 
paper based e 237 no computer based), International English Language Testing System (IELTS) 
com nota superior a 7 (sete) e o Certificate of Proficiency in English (CPE) com grau C2, C1 ou 
B2. Poderão ser considerados como comprovação de proficiência em língua inglesa outros 
documentos ou evidências de competência linguística, a critério da Comissão de Pós-Graduação.  
Informações sobre o Test of English as a Foreign Language (TOEFL – Internet Based Test) 
podem ser obtidas pelo site http://www.ets.org/toefl, sobre o International English Language 
Testing System (IELTS) no site http://www.ielts.org e sobre o Certificate of Proficiency in 
English (CPE) no site http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/proficiency/. 
 
i. Certidão de Proficiência em Língua Portuguesa (CELPE-BRAS) para candidatos residentes no 
exterior cuja língua nativa não seja o português, em nível intermediário superior, avançado ou 
avançado superior. Poderão ser considerados como comprovação de proficiência em língua 
portuguesa outros documentos ou evidências de competência linguística, a critério da Comissão 
de Pós-Graduação. Informações sobre a Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa 
(CELPE-BRAS) podem ser obtidas pelo site http://portal.inep.gov.br/celpebras 
 
j. Cópia de trabalho acadêmico (writing sample), original, de autoria individual do/a 
candidato/a, em inglês, espanhol ou português, que demonstre capacidade para pesquisa e 
desenvolvimento de argumentação analítica. A título exemplificativo, podem constituir writing 
samples trabalhos acadêmicos preparados no âmbito do curso de graduação, trabalhos de final 
de curso, artigos apresentados em seminários e conferências, artigos publicados em periódicos 
acadêmicos, relatórios finais de pesquisa etc. 
 
Para completar o processo de inscrição, o candidato deverá indicar os nomes de dois 
professores, de suas instituições de origem e seus respectivos e-mails. Os professores serão 
contatados pelo Sistema de Processo Seletivo para a Pós-Graduação da PUC-Rio, e farão suas 
cartas de recomendação dos candidatos eletronicamente (os candidatos terão que verificar com 
os professores se as cartas realmente foram enviadas). 
 
 
Caso o/a candidato/a ainda não possua a certidão de proficiência em língua portuguesa e/ou 
inglesa, poderá inscrever-se no processo de seleção e, se aprovado/a, terá sua matrícula 
condicionada à entrega da referida documentação comprobatória. Desde já o/a candidato/a 
deve ficar ciente de que, se aprovado/a no processo de seleção e não apresentar as certidões 
no ato da matrícula perderá sua vaga no Programa. 
 
Candidatos que tenham concluído ensino médio e/ou fundamental em língua portuguesa e/ou 
inglesa poderão submeter a documentação comprobatória para a Coordenação de Pós-
Graduação, solicitando a isenção do respectivo certificado de proficiência por e-mail (pgiri@puc-
rio.br) quando da inscrição no processo seletivo. A decisão sobre o pedido será comunicada ao 
candidato em até 30 (trinta) dias. 

http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/proficiency/
http://portal.inep.gov.br/celpebras
mailto:pgiri@puc-rio.br
mailto:pgiri@puc-rio.br
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6 – PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Podem candidatar-se portadores de diploma de bacharelado ou licenciatura nas áreas de 
Ciências Sociais e Humanas. 
 
O processo de seleção é constituído por duas etapas eliminatórias – Avaliação formal e 
substantiva dos documentos apresentados pelo candidato conforme item 5 e entrevista à 
distância que versará sobre currículo, carta de intenções, a proposta de pesquisa do candidato e 
o trabalho acadêmico apresentado.  
 
Os candidatos aprovados na primeira etapa serão informados por e-mail e deverão comunicar 
os seus dados de contato no exterior para agendamento da entrevista. A entrevista será 
realizada em português ou inglês. Neste processo, o Programa segue os critérios estabelecidos 
por sua Comissão de Pós-Graduação, atendendo ao princípio da autonomia universitária e 
visando contemplar os/as candidatos/as de mais alto mérito acadêmico.  
 
No processo de inscrição, deverão ser transferidas cópias digitais dos documentos (em formato 
PDF) listados no item 5. Os candidatos também deverão indicar o nome de 2 (dois) professores 
para preencher a carta de referência (o preenchimento da carta poderá ser feito através do 
sistema ou o professor indicado poderá imprimi-la e enviá-la pelos correios ao Instituto).  
 
 
Resultado Parcial 
 
A divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista será feita no dia 23 de novembro 
de 2018 - 6ª. feira, 16h. 
 
Os resultados serão disponibilizados no website do Instituto (www.iri.puc-rio.br) e comunicados 
por e-mail aos candidatos aprovados. A lista dos aprovados segue ordenamento que não 
corresponde à classificação. Não serão divulgados resultados por telefone. 
 
 
6.1 – ENTREVISTA: ELIMINATÓRIA 
 
Local: À distância, por vídeo conferência 
Data: 26/11 (2ª feira), 27/11 (3ª feira) 28/11 (4ª feira) e 29/11 (5ª feira) de 2018. 
Os horários serão agendados pelo Programa. 
 
 

Resultado Final 
 
A divulgação do resultado final será até o dia 03 de dezembro de 2018 – 2ª. feira, 
16h. 
 
Os resultados serão afixados no Quadro de Avisos do Instituto em ordem alfabética, 
disponibilizados na página do IRI na internet e enviados por e-mail. Não serão divulgados 
resultados por telefone. 
 
Embora o Programa proceda a uma classificação por nota dos/as candidatos/as que se 
apresentam ao processo seletivo – arquivadas juntamente com as provas de conhecimento e de  

http://www.iri.puc-rio.br/
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línguas na Secretaria do Instituto –, não temos por norma sua divulgação, tenham sido eles 
aprovados ou não.  
 
Obs: Nosso processo seletivo não prevê revisão de provas nem devolução do material entregue 
no ato de inscrição. 
 
A Comissão de Seleção do PPIRI/PUC-Rio reserva-se o direito de solicitar aos candidatos/as 
documentação complementar, caso julgue pertinente. 
 
Vagas  
 
Até 05 vagas – O Programa não se obriga a preencher todas as vagas oferecidas. 
 
Disposições Finais 

 
Cabe a Comissão de Pós-Graduação do Programa, deliberar sobre os casos não previstos neste 
Edital. 
 
 
7 – BOLSAS E ISENÇÕES 
 
O Programa de Mestrado conta com algumas bolsas de estudos (CAPES, CNPq e FAPERJ) a 
serem distribuídas entre os aprovados no exame de seleção, segundo critérios acadêmicos 
estabelecidos pela Comissão de Bolsas do Instituto. O Programa conta, também, com isenções 
de mensalidades oferecidas pela PUC-Rio. O processo de solicitação e concessão de bolsas 
somente é definido no início do semestre letivo. Os/As alunos /as que não receberem bolsa de 
fomento deverão solicitar uma bolsa VRAC (Bolsa de Isenção de Pagamento) à Coordenação de 
Pós-Graduação do IRI. A continuidade da concessão das bolsas depende do desempenho do/a 
aluno/a ao longo do curso, cuja avaliação é feita semestralmente pela Comissão acima referida.  
 
 
8 – INFORMAÇÕES 
 
Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
Coordenadora da Pós-Graduação: Profa. Carolina Moulin 
Secretária: Lia Gonzalez 
Rua Marquês de São Vicente, 225  
Vila dos Diretórios – Casa 20 - Gávea 
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22451-900 
Tels.: (21) 3527 1557 / 1558 
E-mail: pgiri@puc-rio.br 
Site: http://www.iri.puc-rio.br  
 
Diretoria de Admissão e Registro - DAR 
Rua Marquês de São Vicente, 225/ Edifício Cardeal Leme, Térreo 
Gávea – 22451-900 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil 
E-mail: dar@puc-rio.br 
Tels.: (21) 3527 1341 / Fax 3527 1345 

mailto:pgiri@puc-rio.br
http://www.iri.puc-rio.br/
mailto:dar@puc-rio.br
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO PARA CANDIDATOS/AS AO MESTRADO 

PROPOSTA DE PESQUISA 

 
NOME:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

CURSO DE GRADUAÇÃO: _____________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: ______________________________________________________________ 

ANO DE CONCLUSÃO: ________________________________________________________ 

 

TÍTULO E SUMÁRIO DA PROPOSTA DE PESQUISA: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA E VÍNCULO COM PROGRAMA: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


