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Edital para Admissão por Transferência interna, Transferência externa, Portador de 

Diploma e Alunos Extraordinários para o Semestre 2018.1. 
 

 
O curso de graduação do IRI abrirá um total de 10 (dez) vagas para os casos de transferência interna, 
transferência externa e portador de diploma, e não abrirá nenhuma vaga para alunos extraordinários.  
 

Os critérios para admissão são: 
 
 

Transferência Interna 
 Desempenho nas matérias Introdução à Política Internacional (IRI 1507) e Formação do Sistema 
Internacional (IRI 1501) – o aluno deve ter cursado como eletivas e obtido nota maior ou igual a 7,0; 

 Admissão na prova de inglês; 

 Avaliação dos motivos do pedido de transferência pela Coordenação de Graduação; 

 Calendário para Transferência Interna: 
- Inscrições para o período 2018.1: 28 de setembro a 06 de novembro de 2017. 
- Prova de Inglês (o candidato deverá traduzir para o português um texto da área de Relações 
Internacionais sem auxílio do dicionário e demonstrar capacidade de compreensão e interpretação de 
texto): 21 de novembro de 2017, a partir das 10:00 horas na Sala de reuniões do IRI.1 
- Entrevista: 21 de novembro de 2017, a partir das 13:00 horas na Sala da Coordenação do IRI. 
- Divulgação dos Resultados: 29 de novembro de 2017. 
- Matrícula (para transferência interna): de acordo com calendário escolar da PUC-Rio. 
 

Transferência Externa e Portador de Diploma 
 Avaliação do histórico escolar, currículo e carta sobre os motivos do pedido de transferência que 
será avaliada pela Coordenação de Graduação – será dada prioridade a alunos de outros Estados ou de 
fora do país; 

 Admissão na prova de inglês; 

 Calendário para Transferência Externa e Portadores de Diploma:  
- Inscrições para o período 2018.1: 28 de setembro a 1º de novembro de 2017. 
- Prova de Inglês (o candidato deverá traduzir para o português um texto da área de Relações 
Internacionais sem auxílio do dicionário e demonstrar capacidade de compreensão e interpretação de 
texto): 21 de novembro de 2017, a partir das 10:00 horas na Sala de reuniões do IRI.2  
- Entrevista: 21 de novembro de 2017, a partir das 13:00 horas na Sala da Coordenação do IRI. 
- Divulgação dos Resultados: 06 de dezembro de 2017. 
- Matrícula (para transferência externa e portadores de diploma): de acordo com o calendário escolar 
da PUC-Rio. 
 

 Caberá à Coordenação decidir sobre casos excepcionais, não previstos no presente Edital.  
 
 

                                                 
1 Vila dos diretórios – casa 20 
2 Vila dos diretórios – casa 20 


