Edital
Curso on-line “Global Political Economy”
Pelo presente instrumento a Assessoria de Relações Internacionais informa a existência de 30
vagas para alunos da Rede Metodista participarem gratuitamente do curso on-line “Global
political economy”, oferecido pela Rede Eurosci.
A Eurosci Network é uma rede de universidades com sede na Europa e com parceiros em todo
o mundo que compartilham o interesse em explorar as oportunidades da tecnologia
educacional para cooperação entre universidades, além da tradicional mobilidade de alunos e
professores. Iniciada em 2016, já conta com mais de 20 parceiros e uma plataforma para
disponibilizar os cursos desenvolvidos pelas universidades da rede.

1. Objetivo e estrutura do curso
Organizado em reuniões on-line durante os meses de outubro a janeiro, esse curso tem por
objetivo apresentar uma introdução sobre o campo do desenvolvimento econômico e de
relações internacionais, a partir de debates e ideias atuais que pretendem responder a questões
fundamentais sobre o processo de desenvolvimento econômico e como ele afeta os conflitos e
cooperações internacionais, além da ordem e do progresso no mundo.

2. Elegibilidade
Para participar do curso, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:
● Ser aluno regularmente matriculado da Rede Metodista;
● Estar cursando a disciplina Cidadania e Mundo Global do Programa de Disciplinas de
Formação Geral e Cidadã (DFGC);
● Possuir fluência ao menos intermediária em língua inglesa;
● Ter acesso a microfone, câmera e internet de qualidade para participação adequada.

3. Cronograma
Período de inscrições: 08.09.2021 a 19.09.2021
Período de seleção: 20.09.2021 a 25.09.2021
Realização do curso: 01.10.2021 a 31.01.2022 (a confirmar)

4. Inscrição
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, anexando os seguintes documentos:
●
●
●
●

Carta de intenção (escrita em inglês) explicando suas razões para participar do curso;
Histórico escolar atualizado emitido pelo portal do aluno na data de inscrição;
Carta de recomendação de um professor da Rede Metodista;
Comprovação de fluência em inglês (resultado de teste de proficiência de qualquer
natureza com pontuação mínima B1 pelo CEFR ou certificado de estudos/conclusão
de curso emitido por escola de idioma ou professor particular atestando fluência ao
menos equivalente ao nível B1 pelo CEFR).

Link para ficha de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/1Ebok6oV_KyDR4N40_5aBdpJIBt5o9whvEIqyYIRx5a
M/

5. Critérios de seleção
Os participantes serão selecionados a partir dos seguintes critérios:
● Preenchimento correto da ficha de inscrição e envio dos anexos;
● Carta de intenção;
● Histórico escolar.

6. Mais informações
Detalhes sobre objetivo, metodologia, tópicos a serem estudados e bibliografia recomendada
para o curso estão disponíveis em sua página no site da Rede Eurosci. Link abaixo:
https://www.eurosci.net/courses/eurosci-network-course-global-political-economy?fbclid=Iw
AR0x37BygYrw7x66YatxIk3MK5skkOaqrdmRyMZZm0jciFAccb6el2aUcwk

No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail internacional@unimep.br.

Piracicaba, 08 de setembro de 2021.
Assessoria de Relações Internacionais

