EDITAL IRI/USP/21/2014, de 19.12.2014.
Abertura de inscrições ao processo seletivo para
realização de intercâmbio acadêmico no Instituto de
Relações Internacionais (IRI-USP) para estudantes de
graduação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho" (UNESP) e Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional (CCNInt) do Instituto
de Relações Internacionais (IRI) da Universidade de São Paulo torna público o
processo para seleção de estudantes para realização de intercâmbio acadêmico, de
acordo com as condições abaixo estipuladas:
1 – Das disposições gerais
Tendo em vista o acordo entre as Universidades Estaduais Paulistas e a
Portaria IRI Nº 03, de 13.12.2007, que regulamenta o recebimento de pedidos de
matrícula de estudantes para realização de intercâmbio acadêmico em disciplinas do
Bacharelado em Relações Internacionais da USP, informamos:
O Bacharelado em Relações Internacionais da USP é um curso
interunidades, isto é, suas disciplinas são oferecidas por diversas unidades da USP.
Disciplinas oferecidas pelo IRI-USP:
SIGLA
BRI0007
BRI0010
BRI0012
BRI0023
BRI0025
DFD0125
FLH0124
FLH0702
FLP0439
FSL0115

NOME DA DISCIPLINA
Teoria Avançada das Relações Internacionais
Regimes e Organizações Internacionais
Introdução à Ciência Política*
Economia Internacional I: Teoria e Política do
Comércio Internacional
Teoria do Estado II: Constitucionalismo Comparado
Instituições de Direito
História das Relações Internacionais I
América Independente: Formação e Relações
Internacionais
Processos e Atores na Política Internacional
Contemporânea
Persistência e Mudança Social

*Pré-requisito: inglês avançado
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb)

(ver

bibliografia

da

DIA DE AULA
Quinta
Quinta
Segunda
Quarta
Sexta
Quinta
Quarta
Segunda
Terça
Terça
disciplina

no

sítio

Número de vagas em cada turma: 03 (três)
Período letivo: de 23.02.2015 a 04.07.2015
2 – Dos documentos necessários para inscrição
1) RG (no caso de brasileiros) ou Passaporte com visto temporário devidamente
atualizado (no caso de estrangeiros) – original e cópia;
2) Atestado de matrícula em curso de graduação da UNESP ou UNICAMP;
3) Histórico Escolar atualizado;
4) Ficha de Inscrição totalmente preenchida pelo candidato com a relação das
disciplinas que pretende cursar (anexo 1);
5) Se as disciplinas pleiteadas tiverem pré-requisito (consultar no sitio:
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb), o aluno deverá anexar declaração do
coordenador de seu curso de origem comprovando que já cursou disciplinas
equivalentes na sua universidade de origem.
3 – Das inscrições e do resultado final
Os documentos constantes do item 2 do presente Edital deverão ser
enviados por e-mail em formato “PDF” para a Comissão de Cooperação Nacional e
Internacional do IRI entre os dias 15 e 16 de janeiro de 2015, até às 23h59min, para
o endereço ccnint.iri@usp.br.
Não serão aceitas as inscrições com documentos incompletos ou se a
documentação for entregue em data posterior ao período de inscrição acima.
O resultado final será divulgado no sítio do IRI (www.iri.usp.br) em 20 de
janeiro de 2015, por meio de lista com os nomes dos candidatos e as disciplinas que
poderão cursar.
4 – Da matrícula
Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula presencial
IMPRETERIVELMENTE nos dias 23 e 24 de fevereiro 2015, no escritório da
Comissão de Cooperação Nacional e Internacional (CCNInt) do IRI-USP, das 10h00
às 11h30 e das 14h30 às 17h00, munidos dos documentos originais constantes do
item 2 do presente Edital.
Endereço para matrícula:
Instituto de Relações Internacionais – IRI-USP
Comissão de Cooperação Nacional e Internacional (CCNInt)
Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, s/n, travessas 4 e 5, 2º andar, sala 26 – Cidade
Universitária – CEP 05508-020 – São Paulo/SP
5 – Outras informações relevantes
1) Todas as vagas oferecidas são para o período diurno - das 13h30 às 17h10;

2) O preenchimento das vagas será por ordem de recebimento dos pedidos;
3) Os alunos ficarão matriculados na condição de “aluno especial”, de acordo
com a Resolução CoG 3757, de 13.12.1990.

São Paulo, 19 de dezembro de 2014.

PROF. DR. FELIPE PEREIRA LOUREIRO
Vice-Presidente da Comissão de Cooperação
Nacional e Internacional do IRI

