PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS - USP

Edital IRI/USP/05/2018, de 20.04.2018
Seleção em 2018 – início dos cursos em 2019

Estarão abertas, no período de 10 de setembro a 15 de outubro de 2018, as inscrições para o
preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais da Universidade de São Paulo. Serão disponibilizadas até 25 vagas para o curso
de Mestrado e até 15 vagas para o curso de Doutorado.
A – INSCRIÇÃO:
Estão aptos a concorrer à seleção de Mestrado os candidatos com graduação completa,
independentemente da área de formação;
à seleção de Doutorado, os candidatos portadores de título de graduação e de mestrado,
independentemente da área de formação;
à seleção de Doutorado Direto, os candidatos com graduação completa, independentemente da
área de formação;
Os candidatos selecionados para o curso de Doutorado deverão obter a revalidação /
equivalência de seu diploma de mestrado caso este tenha sido emitido no exterior. A solicitação
deverá ser encaminhada após a aprovação e confirmação de matrícula.
O processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Relações Internacionais da USP
consistirá de:
a) prova de proficiência em inglês;
b) análise de projeto de pesquisa;
c) teste Graduate Record Examinations - GRE - General Test.
Atenção: apenas serão aceitos os testes de proficiência em inglês e GRE realizados a partir de
10.09.2013*.

O processo seletivo para ingresso no Doutorado em Relações Internacionais da USP consistirá
de:
a) prova de proficiência em inglês;
b) análise de projeto de pesquisa;
c) teste Graduate Record Examinations - GRE - General Test.
Atenção: apenas serão aceitos os testes de proficiência em inglês e GRE realizados a partir de
10.09.2013*.
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O processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado Direto em Relações Internacionais da
USP consistirá de:
a) prova de proficiência em inglês;
b) análise de projeto de pesquisa;
c) teste Graduate Record Examinations – GRE - General Test;
d) análise de artigo científico publicado (ou com aceite para publicação) em periódico com sistema
de arbitragem.
Atenção: apenas serão aceitos os testes de proficiência em inglês e GRE realizados a partir de
10.09.2013*.

O projeto de pesquisa a ser apresentado pelo candidato será avaliado por uma comissão indicada
pela Comissão de Pós-Graduação (CPG-IRI).
O aluno que obtiver o título de Mestre no IRI e desejar prosseguir seus estudos com vistas ao
Doutorado deverá submeter-se a novo processo seletivo, obedecidas as exigências
regulamentares.
As inscrições deverão obedecer ao calendário descrito neste edital e deverão ser realizadas
exclusivamente por meio eletrônico no endereço http://www.iri.usp.br/selecaopos. Serão
consideradas as inscrições recebidas até às 23h59 do dia 15.10.2018, sem possibilidade de
extensão de prazo ou exceções.
Só serão aceitas as inscrições de candidatos que tenham enviado a documentação completa
(com exceção dos resultados do GRE e do exame de proficiência).
Os resultados do GRE e do exame de proficiência em língua inglesa poderão ser submetidos até
a data máxima de 19 de novembro de 2018, exclusivamente por meio digital, no mesmo endereço
indicado acima. Caso os resultados não sejam apresentados até esta data, o candidato estará
automaticamente desclassificado do processo seletivo.
B – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO (deverão ser escaneados e submetidos em
formato pdf no tamanho máximo de 2Mb cada documento por meio do formulário digital de
inscrição disponível em http://www.iri.usp.br/selecaopos):
- diploma ou certificado de conclusão de curso superior. Na falta de diploma, certificado de
conclusão com indicação da data da realização da colação de grau;
- histórico escolar da graduação;
- curriculum vitae (candidatos brasileiros: preferencialmente no formato Lattes, do CNPq);
- cédula de identidade e CPF (candidatos brasileiros);
- diploma de Mestre (para candidatos ao curso de Doutorado);
- histórico escolar do Mestrado (para candidatos ao curso de Doutorado);
- projeto de pesquisa com título (em português, inglês ou espanhol);
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- comprovante de resultado da prova de proficiência em inglês (pode ser encaminhado até
19.11.2018);
- comprovante de resultado do teste Graduate Record Examinations – GRE – General Test (pode
ser encaminhado até 19.11.2018).

C - PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA:
Para o curso de Mestrado, a proficiência deverá ser em língua inglesa, comprovada por um dos
seguintes testes de avaliação, conforme o score abaixo:
Teste
Pontuação mínima exigida
CL - Centro de Línguas da FFLCH-USP
6,0*
TOEFL – Internet-based Test
72
IELTS (International English Language Testing System – 6,0
Academic or General Training)

CAMBRIDGE

B-2

Para os cursos de Doutorado e de Doutorado Direto, a proficiência deverá ser em língua inglesa,
comprovada por um dos seguintes testes de avaliação, conforme o score abaixo:
Teste
Pontuação mínima exigida
CL - Centro de Línguas da FFLCH-USP
7,0*
TOEFL – Internet-based Test
79
IELTS (International English Language Testing System – 6,0
Academic or General Training)

CAMBRIDGE

C-1

* ATENÇÃO: os resultados dos testes de proficiência aplicados pelo Centro de Línguas têm validade de 2 anos.
Os testes de proficiência do Centro de Línguas da USP (específicos para o processo seletivo do Programa de
Pós-Graduação do IRI-USP) serão aplicados em duas datas, conforme calendário abaixo:
Prova 1 – 12.09.2018
Período de inscrição: 15.08 a 04.09.2018
Data limite para pagamento do boleto: 05.09.2018
Prova: 12.09.2018
Divulgação do gabarito: 19.09.2018
Envio dos resultados: 26.09.2018
Prova 2 – 06.11.2018
Período de inscrição: 09.10 a 29.10.2018
Data limite para pagamento do boleto: 30.10.2018
Prova: 06.11.2018
Divulgação do gabarito: 13.11.2018
Envio dos resultados: 19.11.2018
Maiores informações: http://www.clinguas.fflch.usp.br
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O candidato com formação comprovada em curso superior realizado inteiramente em país ou
programa que tenha o inglês como primeira língua ficará dispensado do exame de proficiência em
língua inglesa.
Até a realização do Exame de Qualificação, o candidato estrangeiro também deverá demonstrar
proficiência em língua portuguesa por meio de teste realizado pelo Centro de Línguas da USP ou
apresentando o Certificado de Proficiência de Língua Portuguesa para Estrangeiros - CELPEBras, desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC). Os exames do CELPE-Bras
são realizados por meio de um único exame e as informações estão disponíveis no sítio do
Ministério (http://www.mec.gov.br).
Todos os certificados deverão ter validade máxima de cinco anos, observada a informação acima
sobre os de língua inglesa expedidos pelo Centro de Línguas da USP (dois anos).
D – PROJETO:
O projeto de pesquisa deverá conter:
- título;
- exposição do tema e justificativa de sua relevância;
- análise da bibliografia pertinente;
- definição clara do objeto e das principais hipóteses da pesquisa;
- procedimentos metodológicos.
Não há modelo específico de apresentação para o referido projeto. A elaboração e a disposição
das informações ficam a critério do candidato.

E - SELEÇÃO DOS APROVADOS:
O desempenho acadêmico do candidato no processo seletivo será avaliado por Comissão
Examinadora composta por docentes do Instituto de Relações Internacionais indicados pela CPGIRI.
A análise do projeto de pesquisa é eliminatória. Somente os alunos que alcançarem nota 7,0
nesse item poderão continuar participando do processo seletivo.
A média obtida na avaliação do projeto de pesquisa terá peso 0,8 na composição da nota final do
candidato.
O desempenho do candidato no teste GRE será avaliado de acordo com os seguintes pesos:
- Score Verbal Reasoning – peso 0,4;
- Score Quantitative Reasoning – peso 0,4;
- Score Analytical Writing – peso 0,2.
A média obtida no teste GRE terá peso 0,2 na composição da nota final do candidato.
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O candidato será classificado se obtiver nota final mínima 7,0 (sete) na avaliação conjunta do
projeto e do teste GRE.
A nota obtida pelo candidato valerá apenas para o presente processo seletivo, não havendo
possibilidade de ser considerada em processos seletivos futuros.

F - RESULTADO FINAL:
A relação dos candidatos aprovados será divulgada até o dia 06 de dezembro de 2018 no
endereço http://www.iri.usp.br.
A relação das disciplinas a serem oferecidas no 1º semestre de 2019, bem como o calendário de
matrículas, serão disponibilizados no mesmo endereço indicado acima, a partir da publicação do
resultado final deste processo de seleção.
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação do IRI-USP realizará a primeira reunião com os
candidatos aprovados no dia 14 de dezembro de 2018.
Os candidatos estrangeiros aprovados no processo seletivo somente poderão efetivar a matrícula
mediante apresentação do visto de estudante (Tipo IV) ou outro visto que permita matrícula como
estudante no Brasil durante todo o período de estudos.
Após a publicação do resultado final, o candidato estrangeiro aprovado no processo seletivo
poderá solicitar a emissão de sua carta de aceitação. Este documento é indispensável para a
solicitação do visto tipo IV junto ao Consulado Brasileiro no exterior.
G – VAGAS:
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo se reserva o direito de não preencher todas as
vagas oferecidas.
O Programa não garante bolsa de estudo para todos os aprovados. A alocação de bolsas
disponíveis obedecerá a ordem de classificação dos candidatos e as regras estabelecidas pelo
Programa.
H – RECURSOS:
Solicitações de revisão de nota poderão ser encaminhadas até 11 de dezembro de 2018.
As solicitações devem conter, de forma pormenorizada, as razões que os motivaram e deverão
ser entregues pessoalmente ou por procuração junto ao Serviço de Pós-Graduação e Pesquisa
das 10h às 11h30 e das 14h30 às 16h (endereço: Av. Professor Lúcio Martins Rodrigues s/n,
travessa 4, 2º andar - Cidade Universitária - São Paulo).
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I – DISPOSIÇÕES FINAIS:
Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
a) prestar declarações ou apresentar documentos falsos no decorrer da seleção.
b) não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipulados neste
edital.
Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas
neste edital.
Os candidatos deverão acessar a página eletrônica www.iri.usp.br para consultar o edital e buscar
informações sobre inscrição, cronograma e resultados. É de inteira responsabilidade do candidato
o acompanhamento das publicações relativas ao processo seletivo objeto deste edital.
Todas as solicitações de informações e esclarecimentos sobre este processo seletivo deverão ser
encaminhadas por escrito para o e-mail pospesq.iri@usp.br.
Casos omissos serão resolvidos pela CPG do IRI-USP.

Calendário
Inscrições
10 de setembro a 15 de outubro de 2018
Prazo para envio testes (proficiência e GRE)
Até 19 de novembro de 2018
Divulgação resultados
Até 06 de dezembro de 2018
Encaminhamento de recursos
Até 11 de dezembro de 2018
Resultado da análise de recursos
Até 13 de dezembro de 2018
Reunião dos aprovados com a Coordenação
14 de dezembro de 2018
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