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Edital para Admissão por Transferência Interna, Transferência Externa, Portador de 

Diploma e Alunos Extraordinários para o semestre 2019.2 

 
 
O curso de Graduação do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio (IRI/PUC Rio) 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. As regras para cada um desses processos encontram-
se especificadas abaixo. 
 

Transferência Interna 
 
1. Os critérios para admissão são: 
 
1.1. O aluno deve ter cursado as disciplinas “Introdução à Política Internacional” (IRI 1507) e “Formação 
do Sistema Internacional” (IRI 1501) como eletivas. Nestas, o aluno deve ter obtido nota maior ou igual a 
7,0. 
1.2. O aluno deve ter sido aprovado, com nota superior a 7,0, na prova de conhecimentos específicos, 
prevista neste Edital. 
1.3. A Coordenação de Graduação deve ter aprovado, em entrevista, os motivos do pedido de 
transferência feito pelo aluno. 
 
2. O processo de seleção para alunos de Transferência Interna seguirá o seguinte calendário: 
 
2.1. Inscrições para o período 2019.2: 06 de maio a 15 de junho de 2019. 
2.2. Prova de Conhecimentos Específicos (o candidato deverá responder a uma pergunta sobre uma 
temática das Relações Internacionais apresentada à luz de um autor específico, demonstrando a 
capacidade de mobilizar alguns conceitos próprios da área): 28 de junho de 2019, a partir das 10:00 horas 
na Sala de Reuniões do IRI. 
2.3. Entrevistas: 28 de junho de 2019, a partir das 12:00 horas na Sala da Coordenação do IRI. 
2.4. Divulgação dos Resultados: 09 de julho de 2019. 
2.5. Matrícula (para transferência interna): de acordo com calendário escolar da PUC-Rio, disponível no 
link: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/. 
 
3. Caberá à Coordenação decidir sobre casos excepcionais, não previstos no presente Edital. 

 
Transferência Externa e Portador de Diploma 

 
1. Os critérios para admissão são: 
 
1.1. O aluno deve apresentar Histórico Escolar, Currículo e Carta de Apresentação, na qual especifica os 
motivos do pedido de transferência. Tais documentos serão avaliados pela Coordenação de Graduação. 
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1.2. O aluno deve ter sido aprovado, com nota superior a 7,0, na prova de conhecimentos específicos, 
prevista neste Edital. 
1.3. A Coordenação de Graduação deve ter aprovado, em entrevista, os motivos do pedido de 
transferência feito pelo aluno. 
 
2. O processo de seleção para alunos de Transferência Externa e Portadores de Diploma seguirá o seguinte 
calendário: 
 
2.1. Inscrições para o período 2019.2: 07 de maio a 10 de junho de 2019. 
2.2. Prova de Conhecimentos Específicos (o candidato deverá responder a uma pergunta sobre uma 
temática das Relações Internacionais apresentada à luz de um autor específico, demonstrando a 
capacidade de mobilizar alguns conceitos próprios da área): 28 de junho de 2019, a partir das 10:00 horas 
na Sala de Reuniões do IRI. 
2.3. Entrevistas: 28 de junho de 2019, a partir das 13:00 horas na Sala da Coordenação do IRI. 
2.4. Divulgação dos Resultados: 09 de julho de 2019. 
2.5. Matrícula (para transferência externa e portadores de diploma): de acordo com o calendário escolar 
da PUC-Rio, disponível no link: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/. 
 
3. Caberá à Coordenação decidir sobre casos excepcionais, não previstos no presente Edital. 
 


