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EDITAL Nº063/2018 

 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS, DOUTORADO, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS), E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 
NELE CLASSIFICADOS, PARA FLUXO CONTÍNUO. 

 

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem 
do Magnífico Reitor, que, de 13 de julho a 30 de setembro de 2018, enquanto houver 
vagas, estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Doutorado, em 
regime de fluxo contínuo. 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
1.1 O curso de Doutorado em RELAÇÕES INTERNACIONAIS da PUC Minas 

possui perfil acadêmico, com área de concentração em Política Internacional: 
Instituições, Conflitos e Desigualdades e três linhas de pesquisa:  

a. Instituições, Conflitos e Negociações Internacionais: esta linha de pesquisa 
está focada, de um lado, no estudo e análise de interações conflitivas entre 
atores políticos (estatais e não-estatais) na cena internacional, particularmente 
aquelas que envolvam, potencial ou concretamente, o emprego de força como 
mecanismo de enfrentamento de divergências políticas; de outro, na natureza e 
nos processos de criação e desenvolvimento das instituições internacionais 
geradas a partir do relacionamento de atores internacionais estatais e não-
estatais e na dinâmica de negociação política que ocorre no âmbito dessas 
instituições.  
 
Professores: Cristiano Garcia Mendes, Danny Zahreddine, Eugenio Pacelli 
Lazzarotti Diniz Costa, Matilde de Souza e Rashmi Singh. 
 

b. Desenvolvimento e Desigualdades Internacionais: o foco desta linha de 
pesquisa recai sobre as teorias e estratégias de desenvolvimento nos seus 
aspectos político, econômico, social e ambiental. É dada ênfase à forma pela 
qual o desenvolvimento internacional afetou os países do chamado Terceiro 
Mundo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. 

Após um período em que prevalecia a confiança nas virtudes de uma relação 
estreita entre o liberalismo político e o bom desempenho econômico, novas 
agendas vêm enfatizando a necessidade de que a relação entre política e 

http://www1.pucminas.br/pos/ri/index-link.php?arquivo=linha&pagina=4192&codigo=7&id=21
http://www1.pucminas.br/pos/ri/index-link.php?arquivo=linha&pagina=4192&codigo=7&id=22
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desenvolvimento deve estar edificada sobre os pressupostos de redução da 
pobreza e inclusão social, especialmente de minorias e grupos mais vulneráveis. 

Professores: Javier Alberto Vadell, Leonardo César Souza Ramos, Taiane Las 
Casas Campos. 

c. Processos Decisórios em Política Externa e Internacional: esta linha de 
pesquisa tem por objeto a análise dos processos políticos envolvidos na tomada 
de decisão em organismos e negociações multilaterais; dos processos políticos 
envolvidos na tomada de decisão política internos aos diversos países, mas com 
impacto na política internacional – como política externa e política de defesa, por 
exemplo, mas não exclusivamente; e da interação entre processos domésticos e 
internacionais de decisão política. 
 
Professores: Eugenio Pacelli Lazzarotti Diniz Costa, Jorge Mascarenhas Lasmar, 
Maria de Fátima Junho Anastasia, Matilde de Souza. 

1.2 O processo seletivo a que se refere o presente Edital será realizado em regime de 
fluxo contínuo, nos termos do item 2.2. As atividades do curso serão realizadas, 
preferencialmente, no turno da manhã. O Programa se reserva o direito de, 
eventualmente, oferecer uma ou mais disciplinas no turno da tarde, podendo, 
excepcionalmente, haver atividades no turno da noite. 

1.3 O curso funcionará na PUC Minas na Praça da Liberdade, localizada na Av. Brasil, 
2023 –, na cidade de Belo Horizonte. 

 

2 INSCRI ÇÕES  

 

2.1  Poderão  candidatar-se  às  vagas  do  Programa  os  graduados em Relações 
Internacionais ou em outras áreas, que tenham interesse e/ou experiência em 
Política Internacional. 

 

2.2   Período de inscrição: Fluxo contínuo (as inscrições entregues até o dia 15 de 
cada mês serão analisadas no mês corrente). 

2.3   As inscrições serão feitas na página  www.pucminas.br/pos/ri  
 

2.4  O valor da taxa de inscrição é de R$177,60 (cento e setenta e sete reais e 
sessenta centavos) e deverá ser pago por boleto bancário, no ato da 
inscrição (não serão aceitos agendamentos de pagamento, ou seja, o boleto 
deverá ser pago assim que for emitido na finalização da inscrição).                                                                                       
Não haverá devolução da taxa na hipótese de não comparecimento ao processo. 

 

 

http://www1.pucminas.br/pos/ri/index-link.php?arquivo=linha&pagina=4192&codigo=7&id=23
http://www.pucminas.br/pos/ri
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2.5 Documentação exigida, entregue em upload: 

 

Documentação Obrigatória - upload: 
 

 Documentos pessoais: 
a) documento de identidade; 
b) CPF; 
c) foto 3x4 colorida;  
d) título de eleitor para candidatos brasileiros natos ou naturalizados; 
e) comprovante de endereço; 
f) certidão de nascimento/casamento. 

 

 Graduação: 
g) diploma de graduação (frente e verso). Candidatos portadores de diploma de 

curso de graduação obtido no exterior devem apresentar documento de 
validação do diploma, emitido por instituição autorizada no Brasil; 

h) histórico escolar de graduação. 
 

 Documentos acadêmicos: 
i) currículo Lattes - link de acesso (www.cnpq.br); os documentos comprobatórios 

do currículo deverão ser anexados no sistema, no ato da inscrição; 
j) pré-projeto de pesquisa, com o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 15 (quinze) 

páginas, formatado em fonte Times New Roman 12 e em espaço 1.5, que 
apresente os seguintes requisitos: (I) redação clara e objetiva; (II) justificativa, 
objetivos, estado da arte, metodologia, cronograma e referências bibliográficas 
adequadas, atualizadas e pertinentes ao assunto a que se refere o anteprojeto; 
(III) vinculação à área de concentração do Programa – Política Internacional: 
Instituições, Conflitos e Desigualdades; (IV) demonstrar originalidade e 
viabilidade de tema e/ou de tratamento da questão focalizada; (V) representar 
contribuição relevante para os estudos na área de concentração do Programa. 
 

Documentação Opcional - upload: 

 
k) histórico escolar do curso de Mestrado;  
l) diploma de Mestrado (frente e verso), devidamente registrado, ou ata de defesa 

de dissertação de Mestrado; 
m) cópia digital da dissertação de Mestrado; 
n) cópia digital de até duas publicações; 
o) certificados de proficiência em língua estrangeira (inglês); 
p) certificados de proficiência em língua estrangeira (espanhol ou francês);   
q) carta com solicitações à Comissão do Processo Seletivo, em casos de 

necessidade. 

http://www.cnpq.br/
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§ 1º: A apresentação de anteprojeto que ultrapasse o limite de páginas estabelecido 
implicará eliminação automática do candidato. 

§ 2º: Serão aceitos, também, pré-projetos de pesquisa redigidos em espanhol ou em 
inglês. 

§ 3º: Candidatos portadores de diploma de curso de graduação obtido no exterior 
devem apresentar documento de validação do diploma emitido por instituição 
autorizada no Brasil. 

§ 4º: Boleto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição (o boleto bancário será 
disponibilizado, após finalização da inscrição on-line, em www.pucminas.br/pos/ri) 
deverão ser encaminhados, via e-mail, após pagamento, para ppgri.sec@pucminas.br 
(não será aceito agendamento de pagamento). 

 

Em caso de não cumprimento dessas normas, o candidato será automaticamente 
excluído do processo seletivo. 

 

2.6. Após a inscrição on-line do candidato, é vedada a inclusão de qualquer documento 
exigido para a inscrição, conforme disposto no item 2.5, bem como a substituição do 
Plano de Trabalho. 

 

2.7 Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão 
Examinadora do Processo de Seleção, sendo motivos para o indeferimento, que 
será comunicado ao candidato, além da falta de qualquer documento exigido para a 
inscrição, o não atendimento a qualquer item do presente Edital ou o fato de o perfil 
do candidato não corresponder ao do público-alvo do Doutorado.  

 

§ único — O resultado do deferimento ou indeferimento da inscrição será comunicado ao 
candidato, por e-mail, pela Secretaria do curso. 

 

2.8 O Programa poderá disponibilizar bolsas assistenciais para os discentes. Os critérios para a 
concessão estão descritos na Portaria R/Nº072/2016. Para concorrer ao benefício, o candidato 
deve apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, com a documentação 
correspondente, disponível no site do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais 
www.pucminas.br/pos/ri, na ocasião da Inscrição. 

 

 

 

 

http://www.pucminas.br/pos/ri
mailto:ppgri.sec@pucminas.br
http://www.pucminas.br/pos/ri


 

Avenida Brasil, 2023 • Bairro Funcionários • Fone: (31) 3269-3210  

30140-002 • Belo Horizonte • Minas Gerais • Brasil • http://portal.pucminas.br/pos/ri/ 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será constituído por duas etapas: 

 

 a primeira, de caráter eliminatório, à qual serão submetidos todos os candidatos cujos 
pedidos de inscrição tiverem sido deferidos: 

 avaliação do curriculum vitae comprovado de cada candidato inscrito;  

 análise do Plano de Trabalho; 

 a segunda, de caracteres eliminatório e classificatório, à qual serão submetidos 
apenas os candidatos aprovados na 1a etapa: 

 entrevista. 

 Além dessas duas etapas, os candidatos serão submetidos a provas de Inglês e de 
Espanhol, através das quais os mesmos serão avaliados com os conceitos “suficiente” 
ou “insuficiente”. Será permitido o uso de dicionário, sendo vedados o uso de dicionário 
eletrônico e o empréstimo de dicionário entre candidatos, durante a realização das 
provas de língua estrangeira. 

 

Entrevistas de candidatos não residentes em Minas Gerais poderão ser realizadas on-line, 
a critério da Comissão do Processo Seletivo. O candidato que não puder comparecer ao 
local da entrevista deverá encaminhar, no ato de sua inscrição, correspondência à 
Comissão do Processo Seletivo, solicitando tal procedimento. 

Conforme regulamento do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais, o 
candidato que obtiver conceito “insuficiente” nessa prova, mas for classificado no 
processo de seleção, deverá apresentar um dos certificados citados abaixo, até 6 (seis) 
meses antes da defesa da tese ou dissertação.  

Serão aceitos o TOEFL, o IELTS e o IBT como certificados de proficiência em Língua 
Inglesa; para a Língua Espanhola, serão aceitos certificados de proficiência emitidos 
pelas seguintes escolas: Instituto Cervantes ou Diploma Básico de Espanhol (DBE) – 
Espanhol. Serão considerados válidos os certificados emitidos até 3 (três) anos antes da 
data da realização da prova. O candidato deverá encaminhar o(s) certificado(s) 
juntamente com a documentação apresentada no ato de sua inscrição on-line no 
processo seletivo. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO 

 

4.1 A PUC MINAS se reserva o direito de não preencher todas as vagas do processo 
seleção e nem alocar as bolsas disponíveis. 

Estará automaticamente excluído o candidato que não comparecer aos locais 
determinados para as provas e entrevista, nos horários definidos; não se submeter a 
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qualquer das provas ou à entrevista; ou não obtiver, na prova da 1a etapa, nota que 
corresponda a, no mínimo, 70% (setenta por cento) de seu valor total; ou que obtiver 
conceito “inadequado” no Plano de Trabalho, no currículo Lattes comprovado ou na 
Entrevista. 

Em nenhuma etapa da seleção, nem posteriormente a ela, haverá divulgação de notas ou 
conceitos obtidos pelos candidatos. 

Para efeito de classificação, os candidatos selecionados e candidatos excedentes aos 
cursos de Doutorado serão listados por ordem decrescente de pontos obtidos no 
processo de seleção, no limite máximo do número de vagas. 

O Programa se reserva o direito de, eventualmente, não preencher todas as vagas 
oferecidas no processo de seleção. 

 

5 MATRÍCULA 

 

5.1  A matrícula ocorrerá no 5º dia útil de cada mês, enquanto houver vaga, para os 
candidatos selecionados no mês anterior. O candidato deverá comparecer, de 09h às 
11h e de 14h às 16h, na Secretaria do curso, localizada na PUC Minas,  Av. Brasil 2023, 
8º andar - Ed. Dom Cabral - Prédio 1 – Unidade Educacional Praça da Liberdade – 
Funcionários – Belo Horizonte/Minas Gerais CEP: 30.140-002. E-mail: 
ppgri.sec@pucminas.br. 

 

5.2 A matrícula somente será deferida mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

(a) termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pelo 

aluno, via Web (SGA-aluno); 

(b) boleto de matrícula, que será encaminhado via e-mail ppgri.sec@pucminas.br.  

5.3   O candidato  selecionado  que  não  proceder  à  respectiva  matrícula  nos  dias  e 
horários indicados ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos no 
item 5.1 será considerado desistente, facultando-se à PUC Minas convocar para a 
vaga, por ordem de classificação, o candidato subsequente, o qual deverá efetuar 
sua matrícula nas datas e horários a serem divulgados na Secretaria do curso. 

5.4 A data da matrícula para alunos excedentes será divulgada pela Secretaria. 

5.5 O Programa poderá disponibilizar bolsas, se estiverem disponíveis. 

 

 

 

 

 

mailto:ppgri.sec@pucminas.br
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6 RESULTADO 

 

6.1   O resultado final do processo de seleção, homologado pelo Colegiado do curso, 
será divulgado oficialmente na Secretaria do Programa e pela internet 
(www.pucminas.br/pos/ri). 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1   A Comissão Examinadora do Processo de Seleção, designada pelo Colegiado do 
curso, orientará a realização e fiscalização do processo seletivo. 

7.2  A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das 
normas   do   presente   Edital   e   dos   ordenamentos   superiores   da   Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

7.3  Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for 
encontrado praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade 
durante a realização das provas ou entrevistas. 

 

7.4 O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá 
validade para o ano letivo de 2018. 

 

7.5 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Examinadora 
do Processo de Seleção, cabendo recurso de suas decisões ao Colegiado do curso. 

 

 

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio. Registre-
se, divulgue-se, cumpra-se. 

 

Belo Horizonte, 03 julho de 2018. 

 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

 


