PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO NA ELLIOT SCHOOL
OF INTERNATIONAL AFFAIRS DA GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY PARA ALUNOS DO MAPI
Estão abertas as inscrições do processo seletivo para uma (01) vaga para o mestrado
colaborativo MAPI e a George Washington University – Master of International
Studies, com início em 31 agosto de 2020.
1. REQUISITOS
Poderá candidatar-se o(a) aluno(a) que:
A. Estiver regularmente matriculado no MAPI / PUC-Rio;
B. Alunos que já concluíram o MAPI / PUC-Rio há, no máximo 05 anos;
C. Demonstrar excelência acadêmica.

2. CONDIÇÕES E CUSTOS
A. Só poderão se candidatar aqueles alunos (as) que já tiverem concluído os dois
anos do MAPI na PUC-Rio. O(A) aluno(a) que se candidatar para o programa
da George Washington poderá permanecer na instituição estrangeira por um
período máximo de um ano. O mestrado terá, portanto, aproximadamente
duração de três anos, sendo os dois primeiros anos cursados no MAPI e o
último ano na George Washington University.
B. Este edital abre uma (1) vaga para bolsa de estudos na instituição estrangeira.
O(A) candidato(a) selecionado(a) para a bolsa de estudos será isento do
pagamento de “tuition” na universidade estrangeira. No entanto, despesas
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relacionadas

ao

visto,

acomodação

e

pessoais

serão

de

inteira

responsabilidade do(a) aluno(a).
C. O(A) aluno(a) deverá pagar a mensalidade do MAPI durante todo o seu período
na PUC-Rio;
D. A dissertação do(a) aluno(a) será orientada conjuntamente por um(a)
professor(a) da George Washington e um(a) professor(a) do MAPI. No final do
último semestre, a dissertação deverá ser apresentada a uma banca
organizada pelas duas instituições – à distância. Ao final do mestrado, tendo
cumprido os créditos e tendo sua dissertação aprovada, o(a) aluno(a) receberá
o diploma do MAPI e da George Washington University.

3. ETAPAS DA INSCRIÇÃO
o Em um primeiro momento os(as) candidatos(as) deverão enviar seus
documentos à George Washington através do website (vide 3.a)
o Apenas os candidatos aprovados pela George Washington passarão para
a segunda etapa do processo seletivo do MAPI, conforme a seguir:

3.a. DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA PARA GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY

ATRAVÉS

DO

LINK:

https://gw.force.com/TX_SiteLogin?startURL=%2FTargetX_Portal__PB.

PARA PRÉ-REQUISITOS PARA O MASTER IN INTERNATIONAL STUDIES
ACESSAR

LINKS:

https://elliott.gwu.edu/prerequisites-materials

https://www.programs.gwu.edu/graduate/international-studies
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e

Os (As) candidatos(as) são responsáveis pelo envio direto à George Washington
University de seus application forms e dos demais documentos exigidos pela
instituição estrangeira. O prazo final para o envio é 07/01/2020.


Para informação o nível de proficiência em inglês exigido pela George
Washington é:
IELTS

TOEFL

PET

Eligible for Admission &

7.0 Overall score

100(internet test)

68

Requires English for Academic

No band score

600(paper test)

Pruposes Course(s)

below 6.0

Eligible

for

Exempt

from

Admission

&

7.0 Overall score

105 (Internet test)

English

for

No band score

650 (Paper test)

Academic Prurposes Course(s)

72

below 6.5

3.b. Até meados de março de 2020, a George Washington informará ao
MAPI os alunos selecionados para a próxima etapa.

3.c.

DOCUMENTAÇÃO

A

SER

ENVIADA

PARA

O

MAPI

CASO

APROVADO(A) PELA INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA (etapa 3.a):
o Cópia da Identidade e do CPF do(a) candidato(a);
o Cópia do diploma do curso de graduação e Histórico SIMPLES;
o

Carta de apresentação pessoal, incluindo os motivos pelos quais
gostaria de realizar esse intercâmbio, citando as áreas de interesse;

o

Curriculum Vitae com foto;

o

Pré-projeto da dissertação com aproximadamente 600 palavras;
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o

02 cartas de recomendação;

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.

4. PROCESSO SELETIVO DO MAPI:
I.

Análise dos documentos enviados ao MAPI (processo eliminatório) até
30/03/2020;

II.

Agendamento das entrevistas entre 31/03 e 03/04/2020;

III.

Entrevista a ser realizada nos dias 04/04 a 08/04/2020, 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);

IV.

Resultado parcial do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s pelo MAPI nas entrevistas
(vide item III) até 14/04/2020;

V.

Resultado final do(a)s candidato(a)s selecionado(a)s (com e sem fellowship)
pela George Washington University: até 01/05/2020.

Desistência:
Os(As) candidatos(as) inscritos têm 15 dias a partir da divulgação do resultado da
banca para desistirem do programa.

6. CONTATO
As inscrições serão realizadas de 14/11/2019 a 06/01/2020, através do e-mail
bpc@bricspolicycenter.org.
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Demais dúvidas poderão ser esclarecidas através do mesmo endereço eletrônico ou
com Lia Lopes através do telefone (21)2535-0447.
Obsevações:
I.

O(a)s candidato(a)s beneficiado(a)s com fellowship da George Washington
University serão informados até 15/04/2020 aproximadamente;

II.

O(a)s candidato(a)s que forem aprovado(a)s sem fellowship, serão informados
até 01/05/2020;

III.

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo seletivo da George
Washington (item 3.a) e que não forem selecionados pelo MAPI, poderão
contatar a instituição estrangeira diretamente e solicitar o financiamento de
fellowship. O concedimento do fellowship é de inteira responsabilidade da
instituição estrangeira;
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