MESTRADO PROFISSIONAL

ANÁLISE E GESTÃO DE
POLÍTICAS INTERNACIONAIS

EDITAL
SELEÇÃO 2022.1
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O Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Janeiro torna pública a abertura das inscrições para o exame de seleção ao curso
Mestrado Profissional em Análise e Gestão de Políticas Internacionais (MAPI)
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais para o início
primeirosemestre de 2022, com as seguintes áreas temáticas e linhas de atuação:

de
de
do
no

1. Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
a. Cooperação Internacional para o desenvolvimento
b. Comércio e Investimento Internacionais
2. Resolução de Conflitos Internacionais
a. Resolução de Conflitos e Mediação
b. Direitos Humanos e Proteção Humanitária
3. Política e Desenvolvimento na América Latina;
a. Política, Cultura e Cidadania na América Latina

Os/as candidatos/as serão avaliados/as por uma banca examinadora composta por
membros do corpo docente do Programa, a Comissão de Seleção MAPI/PUC-Rio.
1 – OBJETIVOS DO PROGRAMA
O Mestrado Profissional em Análise e Gestão de Políticas Internacionais: é um
programa de Pós-Graduação Stricto Sensu criado para capacitar os seus alunos para o
exercício profissional na área de Relações Internacionais. O Mestrado Profissional
enfatiza o desenvolvimento de habilidades e competências que contribuam para o
posicionamento de seus alunos no mercado de trabalho. Seu currículo combina
fundamentos conceituais e habilidades analíticas à prática profissional. Trata-se de uma
alternativa com o mesmo nível de excelência dos programas acadêmicos do IRI. O
MAPI é um programa em tempo parcial, permitindo a inserção no mercado de trabalho
de seus alunos. O corpo docente combina sólida excelência acadêmica à experiência e
liderança no mercado profissional.
2 – EXIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE



Aprovação nas disciplinas obrigatórias e nas eletivas requeridas;
Defesa e aprovação de dissertaçãoem até 24 meses, a partir do início do curso.
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3– INSCRIÇÕES
O processo seletivo ordinário terá inscrições que deverão ser realizadas até 21 de
fevereiro de 2022,por meio dos seguintes canais:




Site
Central de relacionamento: 0800 970 9556 ou WhatsApp (21) 97658 6094.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h:30 às 20h:30 e sábado das 08h30 às
14h.
Atendimento presencial: Rua Marquês de São Vicente, 225 – Casa XV – Gávea –
RJ CEP 22451-900.Atendimento segunda-feira a sexta-feira das 08h30 às 18h.

4 – DOCUMENTOS
Para a inscrição dos candidatos ao Mestrado, os seguintes documentos (em formato
PDF) deverão ser anexados:
a.Carta de Intenções;
b.DiplomaeHistórico do Curso de Graduação. Serão admitidos apenas documentos
oficiais, emitidos pela IES no qual o candidato cursou a graduação;
c.Comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
d.Curriculum Vitae (em PDF);
e.Certidão de Nascimento ou Casamento

5 – PROCESSO DE SELEÇÃO
Podem candidatar-se portadores de diploma de bacharelado ou licenciatura.
O processo de seleção é constituído pela análise dos documentos solicitados e
entrevista, por parte da Comissão de Seleção MAPI/PUC-Rio.
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Resultado Parcial
A divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista no processo ordinário será
no dia21 de fevereiro, até o meio-dia.
Os resultados serão enviados por e-mail. Não serão divulgados resultados por
telefone.

Entrevista
Local: Instituto de Relações Internacionais ou videoconferência.
Data:22 de fevereiro de 2022
Os horários individuais serão agendados pelo Programa.
Nesta última etapa do processo seletivo avaliam-se aspectos relacionados às
qualificações do/a candidato/a essenciais ao bom desempenho do curso, tais como:
capacidade de articulação de ideias e de expressão oral, curriculum vitae, histórico
escolar e compreensão da língua inglesa. A entrevista é eliminatória.

Resultado Final
A divulgação do resultado final do processo ordinário será realizada ao final do dia22 de
fevereiro de 2022.
Os resultados serão enviados por e-mail. Não serão divulgados resultados por
telefone.
Embora o Programa proceda a uma classificação por nota dos/as candidatos/as que se
apresentam ao processo seletivo – arquivadas na Secretaria do Instituto –, não temos por
norma sua divulgação, tenham sido eles aprovados ou não.
Observação:
Nosso processo seletivo não prevê devolução do material entregue no ato de inscrição.
A Comissão de Seleção MAPI/PUC-Rio reserva-se o direito de solicitar aos
candidatos/as documentação complementar, caso julgue pertinente.

Vagas
Até 20 vagas no processo ordinário. O Programa pode abrir processo extraordinário
caso assim seja decidido. O Programa não se obriga a preencher todas as vagas
oferecidas.
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Disposições Finais
Cabe a Comissão de Pós-Graduação do Programa deliberar sobre os casos não previstos
neste Edital.
7 –MENSALIDADE, BOLSAS E ISENÇÕES
O Programa de Mestrado não conta com bolsas de estudos nemisenções de
mensalidades.
O pagamento do MAPI pode ser realizado em 36 mensalidades de R$ 1.970,00.
É oferecido um desconto comercial para o pagamento em 24 mensalidades, perfazendo
o valor mensal de R$ 2.690,00.
8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Instituto de Relações Internacionais - IRI
Coordenadorado MAPI: Prof. Paulo Esteves
Coordenador Adjunto do MAPI: Prof. Carlos Frederico Coelho
Rua Marquês de São Vicente, 225
Vila dos Diretórios – Casa 20 - Gávea
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22453-900
Site: http://mapi.iri.puc-rio.br/
E-mail: coord.mapi@puc-rio.br, carlos-coelho@puc-rio.br
Coordenação Central de Extensão – CCE
Rua Marquês de São Vicente, 225/ Casa XV
Gávea – 22451-900 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Tels.:0800 970 9556 / WhatsApp (21) 97658 6094
Site: http://www.cce.puc-rio.br
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