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EDITAL
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – IPSA-USP 10th ANNUAL SUMMER SCHOOL ON CONCEPTS,
METHODS AND TECHNIQUES IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

Às alunas e professoras* do programa de Pós-Graduação em Ciência Política da USP
[*Este edital usa o gênero feminino para referir-se a estudantes e professores de ambos os sexos]

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e o Comitê da Organização do 10th Annual
Summer School estão selecionando alunas e professoras interessadas em obter isenção da taxa
de inscrição na nona edição da escola de verão, a realizar-se entre os dias 14 de janeiro e 1 de
fevereiro
de
2019
na
USP
(descrição
dos
cursos
disponível
em
http://www.summerschool.fflch.usp.br/). As informações sobre os critérios de seleção seguem
abaixo.
Da candidatura e das inscrições.
1.
No ato de inscrição, a candidata deve estar regularmente matriculada no programa de
Mestrado ou de Doutorado em Ciência Política da USP.
2.
Serão consideradas candidatas à isenção da taxa, nos termos deste edital, alunas e
professoras que estejam regularmente inscritas na 10th Annual Summer School e que
apresentem sua candidatura até o dia 03.08.2018 pelo email isentosummerschool@gmail.com
3.
Uma vez aprovada a pré-inscrição pela Summer School, as inscritas em conformidade com
o presente Edital terão seu pedido de isenção avaliado por Comissão constituída especificamente
para este fim.
a. O resultado dessa avaliação será divulgado em tempo hábil para que as
interessadas possam completar o processo de inscrição na 10th Annual Summer
School.
4.
A concessão da isenção ocorrerá por dispensa de pagamento da taxa de inscrição em até
três módulos da Summer School.
5.
Serão contempladas as primeiras alunas, por ordem de classificação, com a isenção da taxa
de inscrição dos módulos solicitados, até o preenchimento de 50 módulos. As candidaturas de
professoras serão contempladas somente na medida em que houver vagas não preenchidas pelas
alunas.
6.
A solicitação para a isenção da taxa de inscrição deve ser feita por e-mail, para
isentosummerschool@gmail.com.
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a. No campo assunto, a candidata deve escrever “NOME - Isenção de Taxa 10th
ANNUAL SUMMER SCHOOL”.
b. Nesse email, a aluna deve encaminhar:
i. A carta de motivação, de acordo com o item 12 do presente edital;
ii. Histórico escolar da pós-graduação, inclusive do mestrado, quando já
concluído;
iii. Semestre e ano de ingresso no programa de pós-graduação de Ciência
Política/USP.
iv. As professoras estão dispensadas da apresentação dos itens II e III.
7.
Será divulgada lista com os nomes das contempladas, ordenadas segundo os critérios de
seleção deste edital.
8.
A seleção pelo presente edital não garante que o curso escolhido pela candidata
contemplada seja oferecido, o que depende de decisão da comissão organizadora da própria
Summer School.
Dos documentos necessários e dos critérios de seleção.
9.
Serão contempladas as alunas de melhor colocação em um ordenamento que respeita, da
maior à menor nota média, a pontuação média obtida pelos seguintes critérios:
a. Avaliação do histórico escolar em disciplinas cursadas oferecidas pela Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP) ao longo da pós-graduação
obtida a partir dos seguintes valores: Conceito A equivale a 10 pts; Conceito B
equivale a 8 pts; Conceito C equivale a 6 pts;
i. As alunas do doutorado que obtiveram o diploma de mestrado em Ciência
Política por esta instituição terão consideradas as notas obtidas nas
disciplinas cursadas durante toda a pós-graduação;
ii. A nota final desse quesito será obtida mediante a ponderação da nota da
avaliação do histórico escolar multiplicada pela relação entre o número de
disciplinas cursadas, dividido pelo número de semestres matriculados na
pós-graduação.
b. Percentual de participação nos seminários de pesquisa promovidos pelo
Departamento de Ciência Política, ao longo do ano de 2017.
i. No caso de alunas ingressantes no ano de 2018, será considerado o
percentual de participação os seminários durante o 1º semestre de 2018.
10.
Ficam estabelecidos os seguintes critérios de desempate:
a. As razões apresentadas na carta de motivação, considerando:
i. a urgência na realização do curso, em razão da proximidade da conclusão
do mestrado ou doutorado;
ii. a necessidade de incorporar na tese ou dissertação o conteúdo do curso da
Summer School selecionado.
b. O benefício de bolsa Fapesp ou CNPq, e portanto a disponibilidade de Reserva
Técnica ou outro tipo de taxa de bancada;
11.
Se houver mais candidatas professoras do que vagas remanescentes a seleção se dará por
sorteio.
12.
A candidata deverá apresentar uma carta de motivação (em arquivo pdf), detalhando o(s)
curso(s) que pretende realizar e justificando suas opções, bem como informando que não possui
outras fontes institucionais de financiamento.
13.
Não são elegíveis ao benefício as alunas:
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a. Que gozaram de isenção de taxas de inscrição nas duas edições anteriores da IPSA
Annual Summer School na USP, e que não preencheram os requisitos para
obtenção do certificado;
b. Que tiverem sido reprovadas em alguma disciplina do atual programa de PósGraduação em Ciência Política;
14.
Não serão aceitos pedidos de isenção fora dos prazos estabelecidos por este edital e pela
comissão organizadora.

Das obrigações das alunas selecionadas.
15.
As alunas selecionadas deverão apresentar um pôster na seção especial organizada para
este fim como parte das atividades da Summer School.
16.
Para receber o certificado de participação em qualquer curso, as alunas devem ter a
presença em 80% das aulas.
Dúvidas podem ser dirigidas à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
(coordenacao.pos.dcp.usp@gmail.com) ou ao Comitê de Organização da Summer School
(lorena.barberia@gmail.com ).

Bruno Wilhelm Speck
Coordenação do PPG-Ciência Política

Lorena Guadalupe Barberia
Coordenação IPSA-USP Summer School

