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E D I T A L 

DIPLOMA INTEGRADO PUC-SP/SCIENCES PO 2019 
 
Estão abertas as inscrições para seleção de candidatos do curso de Relações Internacionais da Faculdade 
de Ciências Sociais da PUC-SP para o programa de Diploma Integrado PUC-SP/Sciences Po (DI-
PUCSP/ScPo), no INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS (Sciences Po), campi Poitiers e Paris, 
com início em setembro de 2018.  
 
O Diploma Integrado PUC-SP/Sciences Po permite que os estudantes selecionados obtenham, em 11 
(onze) semestres de estudos, o Diploma de Bacharel em Relações Internacionais da PUC-SP (ao final do 
9o ou 10o semestre) e o Diploma de Master da Sciences Po (ao final do 11o semestre).  
 
O programa compreende 5 (cinco) semestres de estudos no Curso de Relações Internacionais da PUC-SP, 
2 (dois) semestres no Collège Universitaire – Campus Euro-Latino-Americano da Sciences Po em Poitiers, 
3 (três) semestres no programa de Master da Sciences Po em Paris, e realização de estágio profissional ou 
de estudos durante 1 (um) semestre.  
 
 
a. Número de vagas  

Até 5  
   
  
b. Início do Programa 

Setembro/2019 
 
 

c. Requisitos 

1. Estar, durante o 1º semestre/2019, matriculado no 4º, 5º ou 6º semestre do curso de graduação 
em Relações Internacionais da PUC-SP; 

2. Concluir, até o 1º semestre/2019, as disciplinas do 1º ao 5º semestre da graduação em 
Relações Internacionais;  

3. Apresentar ótimo rendimento escolar (preferencialmente média e domínio das línguas francesa 
e inglesa; 

4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição (R$ 220,00);  

5. Possuir, em setembro/2019, até 22 anos de idade.  

 
 
d. Documentos necessários para inscrição 

 
1. Ficha de inscrição preenchida e assinada 

2. 1 foto 3 x 4 

3. Cópia simples do passaporte ou do RG  

4. Comprovante de matrícula acadêmica no curso de Relações Internacionais, referente ao 1o 
semestre/2019 

5. Comprovante de domínio das línguas francesa e inglesa 

6. Boletim de notas do Portal Acadêmico, com todas as notas obtidas até o 2o semestre/2018 

7. Curriculum vitae (máx. 1 página), em francês 

8. Carta de motivação, em francês, apresentando as razões da candidatura e indicando (com 
justificativa) que Master pretende realizar em Paris (até 1000 palavras) 
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9. Declaração da capacidade de arcar com despesas financeiras decorrentes do programa 
Diploma Integrado, firmada pela pessoa que se responsabilizará por tais gastos (Anexo I) 

10. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

11. Duas (2) cartas de recomendação acadêmica de professores da PUC-SP de disciplinas 
diferentes: o candidato deverá indicar, no formulário eletrônico da Sciences Po 
(https://admission.sciencespo.fr/applicants/login?lng=en), os dados dos docentes que farão a 
recomendação e o idioma a ser utilizado (inglês ou francês). A Sciences Po Paris encaminhará 
link aos docentes indicados para que preencham, em formulário próprio, as recomendações. Por 
meio do formulário eletrônico, o candidato poderá acompanhar o status de seu preenchimento.  

12. Opcional: 1 ou 2 cartas adicionais de recomendação (profissionais ou acadêmicas), assinadas, 
carimbadas, entregues em envelopes lacrados e assinados, e, se possível, acompanhadas de 
cartão profissional (arquivos disponíveis no formulário eletrônico da Sciences Po)  

 
 
e. Seleção 

O processo de seleção será realizado em três etapas: 
 

1. Primeira Etapa  

1.1    Análise preliminar do dossiê de candidatura. 
 
2. Segunda Etapa  

2.1 Entrevista na PUC-SP, em francês, a ser realizada por Comissão de Seleção composta por 
um representante da PUC-SP, um representante da Sciences Po e um terceiro, a ser definido 
conjuntamente pelas duas instituições. 

2.1.1 A entrevista realizar-se-á a partir da leitura de texto em francês (30' de preparação e 
10' de apresentação em francês) e de respostas, em francês e em português, às 
perguntas sobre o referido texto, bem como sobre outros temas apresentados pela 
comissão (10-15') e/ou a motivação e personalidade do candidato.  

2.2 Apresentação da cópia de comprovante de domínio de francês: 

- nível 4, 5 ou 6 (escala de 1 a 6) nas provas obrigatória e complementares (expressão 
escrita e oral) do Test de Connaissance du Français – TCF, 

- ou nível B2 do DELF,  

- ou Baccalauréat francês  
 

3. Terceira Etapa  

Análise, realizada na Sciences Po em Paris, das candidaturas pré-selecionadas pela Comissão de 
Seleção, por uma banca composta por membros daquela instituição. 

 

  
f. Calendário  

1. Inscrições: Até 01/03/19 (6ª feira) – Entrega da ficha de inscrição e foto (itens d.1 e d.2) 

 Até 08/03/19 (6a feira) – Entrega física dos documentos (itens d.3 a d.10) e 
pagamento da taxa de inscrição 

Até 09/03/19 (sábado) – Preenchimento do formulário eletrônico da Sciences Po 
(https://admission.sciencespo.fr/applicants/login?lng=en), com “upload” de 
documentos (itens d.3 a d.8) – cada arquivo não pode exceder 2 MB 

Obs. 1: Será necessário criar uma conta no sistema da Sciences Po. No momento da 
escolha do programa, o candidato deverá indicar “Partnership Programmes” e, em 
seguida, selecionar a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

https://admission.sciencespo.fr/applicants/login?lng=en
https://admission.sciencespo.fr/applicants/login?lng=en
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Obs. 2: No formulário eletrônico, o candidato deverá fazer “upload” do comprovante 
de matrícula do 1º semestre/2019 no local indicado para “Undergraduate diploma”. 

2. Pagamento da taxa de inscrição da PUC-SP: Até 08/03/19, por meio de boleto bancário a ser 
emitido após a entrega da ficha de inscrição e foto à ARII (vide item h) 

3. Entrevista - 2a Etapa: 27 e 28/03/19 (sujeita à alteração pela Sciences Po), em data e horário a 
serem agendados 

4. Apresentação de cópia do comprovante de proficiência em francês (item e.2.2): Até 10/05/19 

5. Resultado Final - 3a Etapa: Até Junho/2019 

 
 

g. Local de entrega física dos documentos para inscrição e apresentação do comprovante de 
domínio de francês  

Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais  
Edifício Sede - Sala P-67 (1º andar) 
Tel.: (11) 3670.8011/8012 – E-mail: dci-arii@pucsp.br  
Horário de atendimento:  
2a a 5a feira, das 8h às 17h30 (exceto feriados e recessos) 
6ª feira: das 8h30 às 17h30 
 
 

h. Pagamento da taxa de inscrição 

Após a entrega da ficha de inscrição e foto à ARII, será enviado ao candidato, por e-mail, boleto no 
valor de R$ 220,00. O vencimento é em 08/03/2019 e poderá ser pago em qualquer agência 
bancária ou por internet banking. Não haverá devolução da taxa de inscrição.  
 
 

i. Estrutura do Programa   

1. Duração (Sciences Po):   -  2 semestres em Poitiers (2o sem/2019 e 1o sem/2020) 
-  2 semestres em Paris (2o sem/2020 e 1o sem/2021)  
-  1 semestre de estágio profissional ou de estudos (2o sem/2021)* 
-  1 semestre em Paris (1o sem/2022) 

* Em alguns programas de Master, o estágio será realizado no 1º 
sem/2022. 

2. Até cumprir todas as exigências para obtenção do diploma de Bacharel em Relações 
Internacionais da PUC-SP, o estudante deverá elaborar, junto com a coordenação do curso de 
Relações Internacionais da PUC-SP e, antes do início de cada semestre na França, seu plano 
de estudos semestral, contendo as disciplinas que deverão obrigatoriamente ser cursadas na 
Sciences Po (Poitiers e Paris).  

3. Ao final do 9o ou 10o período (ou ao final do 10o ou 11o período, para candidatos do 6o período), 
o participante do Diploma Integrado que obtiver o aproveitamento/equivalência das disciplinas 
cursadas na Sciences Po, apresentar proficiência nas línguas estrangeiras solicitadas, e tiver 
sua monografia ou relatório final do projeto coletivo da Sciences Po ou estágio profissional ou de 
estudos devidamente aprovado pela coordenação do curso de Relações Internacionais da PUC-
SP, deverá solicitar colação de grau, por meio do Portal Acadêmico da PUC-SP 
(www.portalacademico.pucsp.br). A colação de grau deve ser feita pessoalmente ou por meio de 
procurador, mediante apresentação de procuração com firma reconhecida em 
cartório/tabelionato. Após ter colado o grau, pode-se solicitar (pessoalmente ou por meio de 
procurador mediante apresentação de procuração com firma reconhecida em 
cartório/tabelionato) a emissão do Diploma de Bacharel em Relações Internacionais pela PUC-
SP, junto à Secretaria de Administração Escolar – SAE. 

4. A partir do 10o semestre (inclusive) ou 11o semestre (para candidatos do 6o período), o 
participante do Diploma Integrado que tiver cumprido as exigências para colação do grau de 
Bacharel em Relações Internacionais não estará mais matriculado na PUC-SP e a escolha das 
disciplinas a serem cursadas deverá atender apenas às exigências da Sciences Po. 

mailto:dci-arii@pucsp.br
http://www.portalacademico.pucsp.br/
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5. Ao final do 11º Semestre (ou do 12o semestre, para candidatos do 6o período), se cumpridas 
todas as exigências previstas pela Sciences Po, o estudante obterá o Diploma de Master 
daquela instituição. 

 

 
j. Obrigações Financeiras  

1. Durante a realização do Diploma Integrado PUC-SP/Sciences Po na França e do período de 
estágio, o estudante fica isento de pagamento das mensalidades da PUC-SP, devendo pagar a 
integralidade das anuidades escolares dos quatro semestres de Master na Sciences Po (como 
referência, no ano acadêmico 2019/2020 o valor da anuidade da maioria dos programas de 
Master é de 14.500€/ano - http://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/droits-scolarite).  

2. Durante seu período de permanência na França e no país em que realizar o estágio profissional 
ou de estudos, o estudante deverá contratar seguro-saúde com cobertura internacional. 

3. Para fins de matrícula administrativa na Sciences Po, é necessário que o participante efetue 
contratação da “Securité Social”. 

4. Despesas referentes a acomodação, alimentação, transporte, passagens aéreas, visto, seguro-
saúde com cobertura internacional e demais gastos pessoais serão cobertos pelo participante do 
Diploma Integrado. 

5. O candidato ao Diploma Integrado deverá comprovar condições financeiras de assumir os custos 
de sua estadia na França. 

 
 
k. Casos omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso de Relações Internacionais e pela 
Sciences Po, no que a cada uma couber. 

 

l. Observações para os candidatos aprovados 

1. Os participantes do Diploma Integrado PUC-SP/Sciences Po são responsáveis por enviar à 
Coordenação do Curso de Graduação em Relações Internacionais da PUC-SP (com cópia para 
a ARII / dci-arii@pucsp.br), ao final de cada semestre, o “relevé de notes” emitido pela Sciences 
Po, contendo as notas e número de créditos de cada disciplina cursada, para que seja feita a 
análise de aproveitamento de estudos. 

2. Para realização do Master em Paris, é necessário que posteriormente o estudante apresente à 
Sciences Po certificado oficial de proficiência em língua inglesa, equivalente a TOEFL iBT 100 e 
IELTS 6.5.  

 
 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. 
 

  
Terra Friedrich Budini  e Cláudia Alvarenga Marconi 

Coordenação do Curso de Graduação em Relações Internacionais 

http://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/droits-scolarite
mailto:dci-arii@pucsp.br
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                      FICHA DE INSCRIÇÃO  
                         DIPLOMA INTEGRADO PUC-SP/SCIENCES PO (DI 2019) 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 

RA: ________________                                Turno: (   ) matutino   (   ) vespertino   (   ) noturno      

Período (1o sem/2019):  4o (   )     5o (   )    6o (   )     Média acadêmica: _______________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

CEP: ___________________         Cidade/Estado: _____________________________________ 

Telefone: (___)  ___________________                  Celular: (____) _____ ___________________      

E-mail: _____________________________________  Data de nascimento: _________________ 

RG: _______________________                                  CPF: ______________________________ 

Cartas de recomendação acadêmica 

Docente 1: _______________________________________________________  

Docente 2: _______________________________________________________ 
 

Carta de recomendação profissional:   (     ) Sim                                      (    ) Não 
 

Proficiência em francês:  (    ) DELF/DALF, realizado em: ____/_____/_____         (     ) TCF, realizado em: ____/_____/_____ 
 

Declaro estar de acordo com o edital do programa Diploma Integrado PUC-SP/Sciences Po 2019 e estou ciente de que minha 
participação no processo de seleção está condicionada à apresentação, à ARII, de todos os documentos solicitados, ao 

pagamento da taxa de inscrição e ao devido encaminhamento à Sciences Po do dossiê eletrônico de candidatura completo. 
 

São Paulo, ____ de ___________________ de 2019              ______________________________  (assinatura) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
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  COMPROVANTE DO CANDIDATO 

Entrega da documentação (até 08/03/2019) 
Processo de Seleção Diploma Integrado PUC-SP/SCIENCES-PO (DI 2019) 

Nome ________________________________________________________________________ 

Data: ______/_______/2019                                 Visto ARII: __________________________ 

A participação no processo de seleção está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição e ao devido preenchimento (até 06/03/2018) do 

dossiê eletrônico de candidatura à Sciences. Po.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 
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COMPROVANTE DO CANDIDATO 

Entrega da Ficha Inscrição e Foto (até 01/03/2019) 
Processo de Seleção Diploma Integrado PUC-SP/SCIENCES-PO (DI 2019) 

Nome ________________________________________________________________________ 

Data: ______/_______/2019                                Visto ARII: __________________________ 

A participação no processo de seleção está condicionada à apresentação de todos os documentos solicitados, pagamento da taxa de inscrição 

e encaminhamento do dossiê eletrônico de candidatura à Sciences Po. 

 
Foto 

 
3 x 4 

 


