
 

   
ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO GEORGE MASON UNIVERSITY  

EDITAL Nº 1/2019 

As ESCOLAS DE DIREITO E DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA DO IDP, por meio do seu Centro 

de Carreira e Excelência (“Career Center”), tornam público edital de abertura do PROGRAMA 

DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO GEORGE MASON UNIVERSITY que visa o preenchimento de 

vagas para participação em cursos na GEORGE MASON UNIVERSITY no segundo semestre do 

ano de 2019, a se iniciar no mês agosto de 2019. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O PROGRAMA DE INTERCÂMBIO GEORGE MASON UNIVERSITY é resultado de 

convênio firmado entre as ESCOLAS DE DIREITO E DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA DO IDP 

e a ANTONIN SCALIA LAW SCHOOL DA GEORGE MASON UNIVERSITY, com o objetivo de 

promover a participação de pesquisadores, alunos e professores em cursos ofertados por 

essas instituições e em projetos de pesquisas desenvolvidos conjuntamente. 

Art. 2º O presente Edital estabelece as regras de processo seletivo que visa o 

preenchimento de 03 (três) vagas para realização de cursos na GEORGE MASON 

UNIVERSITY durante o segundo semestre do ano de 2019, sendo as mesmas 

disponibilizadas para alunos ou alunas de graduação e de pós-graduação latu sensu ou 

strictu sensu das ESCOLAS DE DIREITO E DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA DO IDP. 

Art. 3º Os candidatos aprovados no processo seletivo poderão se matricular regularmente 

e sem custos de inscrição em disciplinas dos programas ofertados pela GEORGE MASON 

UNIVERSITY no segundo semestre do ano de 2019. 

Parágrafo único. As disciplinas e os cursos que serão cursados pelos alunos selecionados 

deverão ser aprovados pela coordenação acadêmica da George Mason University e do IDP. 

 

2. APOIO 

Art. 4º O apoio fornecido pelo IDP consistirá no custeio do transporte aéreo dos alunos de 

graduação selecionados. 

Parágrafo único. As despesas relativas à acomodação e à alimentação serão arcadas pelos 

próprios alunos, bem como todas outras despesas não mencionadas no caput deste artigo.  

 

 



 

   
 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 5º Poderão participar do processo seletivo:  

a) Alunos regularmente matriculados no curso de Graduação em Direito da EDAP/IDP 

b) Alunos regularmente matriculados em curso de pós-graduação latu sensu da EDB e 

EDAP/IDP 

c) Alunos regularmente matriculados no Mestrado Acadêmico em Direito da EDAP/IDP. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 6º O processo seletivo será organizado pelo Centro de Carreira e Excelência (“Career 

Center”) da EDAP/IDP, por meio de banca integrada pelos Professores Raquel Cândido, 

Alexandre Cordeiro e Victor Fernandes. 

Art. 7º A inscrição será realizada, entre os dias 21 de março e 1° de abril, mediante envio 

para o endereço internacional@idp.edu.br , com o título: INTERCÂMBIO GEORGE MASON 

1/2019, dos seguintes documentos: 

a) Comprovante de matrícula regular e histórico escolar nos cursos de Graduação, Pós-

Graduação Latu Sensu ou Mestrado Acadêmico da EDAP/IDP; 

b) Currículo Lattes do candidato devidamente preenchido e atualizado e 

c) Comprovante de proficiência em língua inglesa 

 

        Parágrafo único. A não apresentação dos documentos acima citados implica em 

indeferimento da inscrição. 

        

Art. 8° O processo seletivo será composto das seguintes etapas, ambas de caráter 

eliminatório e classificatório:  

a) Avaliação subjetiva do currículo acadêmico do candidato pela banca; 

b) Entrevista presencial do candidato, na sede do IDP, a ser realizada em data e horário a 

serem informados. 

 

Art. 9° Nas duas etapas, será atribuída nota de 0 a 10 pontos a cada um dos candidatos. O 

resultado final do processo seletivo se dá pela soma simples das etapas obtidas em cada 

etapa.  

Parágrafo único. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 7.0 

pontos em qualquer das etapas. 
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Art. 10 Os resultados serão divulgados no sítio eletrônico do IDP até a data de 16 de abril 

de 2019. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 Aos candidatos aprovados serão indicadas leituras preparatórias para realização 

dos cursos ofertados pela George Mason University no segundo semestre de 2019. 

 

 

Brasília – DF, 19 de março de 2019. 

 

FRANCISCO SCHERTEL MENDES 

Diretor da EDAP/IDP 

 

 

 

 


