Curso online na Rede Eurosci para alunos da Rede Metodista
“Positive political economy: Economics, economic policy and public choice”

Pelo presente instrumento a Assessoria de Relações Internacionais informa que todos os
alunos da Rede Metodista têm direito a participarem gratuitamente do curso online “Positive
political economy: Economics, economic policy and public choice”, 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 online, que ocorrerão às segundas-feiras às 9:00, nos meses de
fevereiro a maio, esse curso tem por objetivo apresentar uma introdução sobre economia,
política econômica e economia positiva a alunos sem conhecimento sobre a área.
Os inscritos terão a oportunidade de estudar com alunos do mundo todo e aprender sobre o
assunto a partir de uma perspectiva global, mas focada em casos europeus.

2. Elegibilidade
Para participar do curso, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:
● Ser aluno da Rede Metodista;
● Possuir fluência ao menos intermediária em língua inglesa.

3. Cronograma
Término das inscrições: 14.02.2021
Início do curso: 15.02.2021
Término do curso: 30.05.2021

4. Inscrição
Para inscrever-se no curso, os interessados devem seguir os passos abaixo:
● 1º - Criar uma conta na plataforma da Rede Eurosci (gratuito).
● 2º - Acessar a página do curso e clicar em “Take course”.
● 3º - Participar do grupo da Rede Eurosci no Facebook (opcional).

Link para a página do curso na plataforma Eurosci:
https://www.eurosci.net/courses/positive-political-economy

Link para a página do grupo no Facebook:
https://www.facebook.com/groups/eurosci/about

5. 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.
No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail internacional@unimep.br.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2021.
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