PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO NO GRADUATE
INSTITUTE DE GENEBRA PARA ALUNOS DO MAPI
As inscrições do processo seletivo para até 02 vagas para o mestrado colaborativo
MAPI / The Graduate Institute de Genebra, com início em Setembro de 2022,
estão abertas entre 24/08/21 e 05/11/21.

1. REQUISITOS
Poderá candidatar-se o(a) aluno(a) que:
Estiver regularmente matriculado no MAPI / PUC-Rio.

2. CONDIÇÕES E CUSTOS
2.1. Em julho de 2022, o (a) aluno(a) deverá ter cursado e ter sido aprovado(a) nas
seguintes disciplinas do MAPI: Análise de Política Internacional; Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento; Resolução de Conflito; uma disciplina optativa;
e duas disciplinas laboratoriais. O mestrado terá aproximadamente duração de três
anos, sendo o primeiro ano cursado no MAPI e os dois últimos anos cursados no The
Graduate Institute de Genebra;

2.2. Poderão também se candidatar os(as) alunos(as) egressos(as) da graduação em
Relações Internacionais da PUC-Rio que (i) tenham cursado as disciplinas referidas e,
(ii) tenham sido aprovados(as) no processo seletivo do MAPI.
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2.3. Durante os dois primeiros semestres cursados no Instituto de Genebra, o(a)
aluno(a) continuará pagando a mensalidade do MAPI/PUC-Rio e, não pagará “tuition
fee” na instituição estrangeira;

2.4. Durante o cenário pandêmico, é possível que o Instituto de Genebra adote um
período de ensino a distância (EAD).

2.5. Nos dois semestres seguintes, o(a) aluno(a) não pagará a mensalidade do
MAPI/PUC-Rio, mas pagará a “tuition fee” na instituição estrangeira;

2.6. O(A) candidato(a) selecionado(a) não receberá auxílio financeiro da instituição
estrangeira durante este período. Durante o segundo ano do mestrado, os(as)
alunos(as)

podem

se

candidatar

à

bolsa

segundo

o

link:

https://campus.iheid.ch/ISAP/!formInscrs.connection?ww_c_formulaire=ADM_PART_2
021_2022 . Essa candidatura deve ser solicitada no momento de inscrição para o
mestrado colaborativo. Ressaltamos que não há garantia de bolsa e o processo de é
inteira responsabilidade da instituição estrangeira;

2.7. A dissertação do(a) aluno(a) 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, tendo cumprido os créditos e tendo sua dissertação
aprovada, o(a) aluno(a) receberá o diploma do MAPI e do Graduate Institute de
Genebra.
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3. DOCUMENTAÇÃO
Para realizar a inscrição no processo seletivo, os(as) candidatos(as) deverão entregar
por e-mail e até o último dia de inscrição a seguinte documentação:
o

Cópia de sua Identidade e CPF;

o

Cópia do seu diploma do curso de graduação e Histórico SIMPLES;

o

Cópia do comprovante de proficiência em inglês, conforme abaixo:
a) 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.
b) International English Language Testing System (IELTS) - O
Graduate Institute exige uma nota mínima no IELTS de 7,0.
Obs.: Se o(a) candidato(a) não tiver tempo hábil para a
realização dos exames de proficiência acima listados até a data
de sua entrevista, será exigida a comprovação de agendamento
do exame em substituição ao resultado. Neste caso, a
aprovação do(a) candidato(a) estará sujeita à sua nota final no
exame de proficiência de inglês, conforme itens 3.a e 3.b. O
resultado oficial do exame de proficiência deverá ser entregue à
organização do intercâmbio tão logo seja possível.

o

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

o

Curriculum Vitae em inglês e 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. É possível que o país de destino
exija a vacinação da Covid-19 para a chegada no país.

4. PROCESSO SELETIVO
4.1. Análise dos documentos enviados.
4.2. Banca de seleção nos dias 8/11 e 9/11.

5. RESULTADO PROCESSO SELETIVO
5.1. Resultado da banca de seleção no dia 10/11.
Atenção: A aprovação no processo eliminatório do MAPI não significa a
aprovação no processo seletivo do The Graduate Institute.

Desistência: Os (As) candidatos(as) inscritos têm 30 dias a partir da divulgação do
resultado da banca para desistirem do programa.

6. ENVIO DOS DOCUMENTOS AO THE GRADUATE INSTITUTE
Os candidatos (as) selecionados são responsáveis pelo envio direto ao The Graduate
Institute de seus application forms e dos demais documentos exigidos pela instituição
estrangeira. A application deve ser enviada até o dia 15/11, pagando a
“application fee” de 100 francos suíços.
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´
O link para fazer a application é:
https://campus.iheid.ch/ISAP/!forminscrs.creationcompte?ww_c_formulaire=ADM_202
1_2022&ww_x_langue=en. O prazo final para o envio de tais exigências é 15 de
novembro de 2021.
A documentação a seguir deve ser enviada para o Graduate Institute até o prazo
estipulado:
o

02 cartas de recomendação.

o

Cópia do seu diploma do curso de graduação traduzido;

o

Cópia do comprovante de proficiência em inglês:

o

Cópia do passaporte

o

Carta motivacional descrevendo os motivos pelo qual gostaria de
estudar no Graduate Institute (máximo de 800 palavras, em inglês ou
francês)

o

Curriculum Vitae em inglês ou francês;

o

Histórico em inglês com equivalência de créditos em ECTS

Todas as informações gerais relativas ao processo de admissão podem ser
encontradas no site do Graduate Institute: http://graduateinstitute.ch/application.
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7. CONTATO
As inscrições para participar desse processo seletivo serão realizadas de 19/08 a
05/11 através do e-mail bpc@bricspolicycenter.org.

Demais dúvidas poderão ser esclarecidas através do mesmo endereço eletrônico ou
com Lia Lopes através do telefone (21)2535-0447.
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