Processo seletivo de intercâmbio na Josef Korbel School of International Studies
da University of Denver para alunos do MAPI

Estão abertas as inscrições do processo seletivo de intercâmbio para duas (02) vagas
para mestrado colaborativo MAPI e University of Denver – Master of International
Studies, com início no final de março de 2023.
1- Requisitos
Poderá candidatar-se o (a) aluno(a) que:
a. Estiver regularmente matriculado na MAPI/PUC-Rio;
b. Demostrar excelência acadêmica
2- Condições e Custos
a. O(A) aluno(a) que se candidatar para o programa da University of Denver
poderá permanecer na instituição estrangeira por um período máximo de um
um “quarter” na instituição estrangeira.
b. O(A) aluno(a) deverá pagar a mensalidade do MAPI durante todo o seu
período na University of Denver e ficará isento de pagamento de
mensalidade na instituição estrangeira;
c. Os candidatos selecionados serão responsáveis financeiramente pelos
seguintes gastos: acomodação e refeição, transporte, seguro saúde
internacional, gastos pessoais incluindo material e livros, gastos com o visto
e passagem aérea.
3 - Etapas da inscrição
a. Em um primeiro momento os(as) candidatos(as) deverão enviar sua
aplicação ao MAPI, e apenas os candidatos aprovados passarão para a
segunda etapa do processo seletivo.
b. Caso os(as) candidatos(as) sejam aprovados, devem enviar a seguinte
documentação para a University of Denver:
▪ Histórico escolar traduzido
▪ Plano de Estudos
▪ Carta breve de intenção explicando o interesse do candidato no intercâmbio,
explicitando objetivos de estudos e carreira
▪ Cópia do passaporte
▪ Atestado de seguro de saúde internacional
▪ Atestado (carta bancária/” proof of funds”) de comprovação financeira em inglês
e com quantia comprovada mínima de $8318.
1. Mais informações sobre o “proof of funds” podem ser encontradas em:
https://www.du.edu/isss/media/documents/forms/financial-verification e
https://abroad.du.edu/_customtags/ct_FileRetrieve.cfm?File_ID=982
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Os (As) candidatos(as) são responsáveis pelo envio direto à University of Denver dos
demais documentos exigidos pela instituição estrangeira. O prazo para envio é 27/09/22.
3.b- documentação a ser enviada para o MAPI:
▪ Cópia da Identidade e do CPF do(a) candidato(a);
▪ Cópia do diploma do curso de graduação e Histórico SIMPLES;
▪ Carta de apresentação pessoal, incluindo os motivos pelos quais gostaria de
realizar esse intercambio, citando áreas de interesse;
▪ Curriculum Vitae com foto;
▪ Pré-projeto de dissertação com aproximadamente 600 palavras;
▪ 02 cartas de recomendação.
▪ 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 a University of Denver exige uma nota
igual ou superior a 95.
b. International English Language Testing System (IELTS) - A University
of Denver exige uma nota mínima no IELTS de 7,0.

Atenção: Só serão aceitas candidaturas dentro do prazo e com a documentação
completa! O(A) candidato(a) que não realizar qualquer dos procedimentos
supracitados terá sua candidatura desconsiderada.
4 - Processo seletivo do MAPI:
a. Análise dos documentos enviados ao MAPI (processo eliminatório) até
30/08/22
b. Banca de seleção nos dias 08/09/22 e 09/09/22.
c. Resultados do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s pelo MAPI nas entrevistas até
12/09/22;

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

5 - Contato
As inscrições serão realizadas de 11/04 a 30/08, 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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