UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ECONOMIA - PPGE
EDITAL Nº 2/2013 PPGE-UCB
PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO E DOUTORADO EM ECONOMIA
A Universidade Católica de Brasília torna pública, para o conhecimento dos interessados, a abertura das
inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia,
nos níveis de Mestrado e Doutorado, no período de 12 de agosto a 06 de novembro de 2013,
visando preencher 15 vagas para o Mestrado e 5 vagas para o Doutorado.
1. DAS INSCRIÇÕES ─ MESTRADO E DOUTORADO
As inscrições serão realizadas na Secretaria Acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da
Universidade Católica de Brasília, Campus II (SGAN Quadra 916, Módulo B, Av. W5 – Asa Norte), das 9
às 19h30m.
1.1 Será facultada a inscrição pelo correio. A documentação completa deverá ser postada até o dia 29
de outubro de 2013, via SEDEX e com aviso de recebimento (AR), para:
Universidade Católica de Brasília – Campus II (Asa Norte)
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação
SGAN 916 Av. W5 Norte – Módulo B – Asa Norte
CEP 70.790-160, Brasília-DF
Maiores informações podem ser obtidas na Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Economia, fone/Fax: + 55 (61) 3448-7127 / 3448-7151, de 8:30 às 12:00 horas e das
14:00 às 16:30 horas, ou pelo site www.ucb.br/poseconomia.
2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO: MESTRADO E DOUTORADO
2.1

Ficha de inscrição preenchida (disponível na Secretaria Acadêmica ou por meio do site
www.ucb.br/poseconomia).

2.2 Carteira de identidade (RG) e CPF: cópia autenticada ou comprovada com a original.
2.3 2 (duas) fotografias 3x4 recentes.
2.4 Cópia autenticada ou comprovada com a original do diploma de curso superior em qualquer área do
conhecimento. Caso ainda não tenha o diploma, o candidato, no caso o Mestrado, poderá
apresentar certificado de conclusão ou declaração emitida pelo coordenador, ou autoridade
equivalente de seu curso, atestando a condição de provável formando, ficando a matrícula
condicionada à apresentação dos documentos originais inicialmente mencionados.
2.5 Histórico escolar da graduação: cópia autenticada ou comprovada com o original.
2.6 Caso já possua alguma pós-graduação, o candidato deverá apresentar diploma(s) do(s) curso(s) e
histórico(s) escolar(es) correspondente(s).
2.7 Recibo de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 (noventa reais). A referida taxa
poderá ser paga no posto de atendimento local do Banco Itaú ou Banco Santander em nome da
UBEC, no Campus II da UCB, ou junto ao Banco do Brasil, agência 3382-0, conta corrente 951.7162, código identificador 975-X.
2.8 Curriculum Lattes, com comprovação por documentos, atualizado na plataforma do CNPq (cadastro
no site http://lattes.cnpq.br/).
2.9 Carta de Intenções dirigida à Direção do Curso, explicitando os seguintes aspectos:
a) Indicação da linha de pesquisa de interesse do candidato e da relação dela com seus
objetivos profissionais, explicitando os tópicos ou temas em que gostaria de se aprofundar;
b) As razões da opção pelo curso de Mestrado ou Doutorado em Economia;
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c) Os compromissos profissionais já assumidos e que serão mantidos durante o curso,
indicando sua natureza e horário de trabalho;
d) Tempo que dedicará às atividades do mestrado ou do doutorado.
2.10 2 (duas) cartas de recomendação (modelo disponível na secretaria do Programa de Mestrado e
Doutorado em Economia ou no site www.ucb.br/poseconomia).
3.

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO: SOMENTE DOUTORADO

Além dos documentos listados anteriormente, os candidatos ao Doutorado em Economia também
deverão apresentar:
3.1 Diploma de Pós-Graduação em nível de Mestrado: cópia autenticada ou comprovada com a original.
Observação: Caso ainda não tenha o diploma, o candidato poderá apresentar certificado de
conclusão ou declaração emitida pelo coordenador, ou autoridade equivalente de seu curso,
atestando a condição de provável formando, ficando a matrícula condicionada à
apresentação dos documentos originais inicialmente mencionados.
3.2 Histórico escolar de Mestrado: cópia autenticada ou comprovada com a original.
3.3 Projeto de pesquisa, contendo no máximo 20 páginas, dentro de uma das linhas de pesquisa do
programa, que são Finanças, Economia da Inovação e Economia Regional.
Atenção: a ausência de qualquer dos documentos necessários listados nos itens 2 e 3 desqualificará a
inscrição do candidato.
4.

DAS VAGAS E CLIENTELA

O Programa de Mestrado e Doutorado em Economia da Universidade Católica de Brasília tem como
público-alvo profissionais de nível superior com formação em Economia e áreas correlatas que desejam
aperfeiçoar-se, aprofundar seus conhecimentos e preparar-se, em nível de pós-graduação stricto sensu,
para o exercício de suas funções.
Para o ano de 2014, serão oferecidas 15 (quinze) vagas para o nível de Mestrado e 5 (cinco) vagas
para o nível de Doutorado.
5.

DA SELEÇÃO

Os candidatos inscritos para o Mestrado e Doutorado submeter-se-ão às etapas de avaliações descritas
a seguir. As provas serão aplicadas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Campus
Universitário II, SGAN 916, Módulo B, Asa Norte, Brasília-DF.
5.1 PARA O MESTRADO
Primeira etapa: consiste de Prova de Conhecimentos Específicos de natureza técnica, nível de
graduação, com base em bibliografia apresentada no Anexo I. As questões envolverão o conteúdo
indicado na bibliografia recomendada para as áreas de Economia Brasileira, Macroeconomia,
Microeconomia, Matemática e Estatística. A prova será realizada no dia 11 de Novembro de 2013, com
início às 8h30m e duração máxima de 3 horas.
Prova de Inglês escrita para avaliar a capacidade de leitura e interpretação de textos do candidato na
Língua Inglesa (será facultado ao candidato o uso de dicionário em inglês). A prova de Inglês será
realizada no dia 11 de Novembro de 2013, com início às 14h30m, com duração de 2 horas.
Segunda etapa: será composta por análise curricular, análise do histórico acadêmico, carta de
Intenções e cartas de recomendação. A critério da comissão de seleção, os candidatos selecionados
poderão ser convocados para uma entrevista. A secretaria do Programa de Economia informará ao
candidato a ser entrevistado no dia 14/11/2013 e a entrevista ocorrerá no dia 18/11/2013, entre 8h30m e
12h00m. Na entrevista, o Comitê de Seleção poderá solicitar esclarecimento sobre as provas escritas, as
cartas de recomendação e de intenções e o Curriculum Lattes do candidato. A entrevista tem caráter
eliminatório.
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5.2 PARA O DOUTORADO
Os candidatos inscritos para o Doutorado submeter-se-ão a análise curricular (Curriculum Lattes, com
comprovação por documentos), análise do histórico acadêmico (graduação e mestrado), avaliação da
carta de intenções e das cartas de recomendação e análise do projeto de pesquisa referente a uma das
seguintes áreas de concentração: Finanças, Economia da Inovação ou Economia Regional. Este projeto
de pesquisa deverá ter, no máximo, 20 páginas e ser entregue no momento da inscrição.
Eventualmente, alguns candidatos poderão ser convocados para uma entrevista, no dia 18 de
novembro de 2013, das 14 às 18 horas. Os candidatos a serem entrevistados serão informados pela
secretaria do Programa de Economia no dia 14 de novembro de 2013. Na entrevista, o Comitê de
Seleção poderá solicitar esclarecimento sobre o projeto de pesquisa, as cartas de recomendação e de
intenções e o Curriculum Lattes do candidato. Caso o candidato convocado resida fora do Distrito
Federal, por solicitação do candidato, a entrevista poderá ser realizada por vídeo conferência. A
entrevista tem caráter eliminatório.
6

DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

MESTRADO
Os candidatos ao mestrado aprovados serão classificados pela nota obtida na primeira etapa da seleção,
em ordem decrescente. Havendo candidatos com a mesma nota final e idêntica classificação, o Comitê
de Seleção decidirá pelo desempate com base nas cartas de recomendação e no histórico acadêmico e
profissional dos candidatos.
A Comissão de Seleção poderá, dependendo do perfil dos candidatos inscritos, optar por alterar o
número de vagas inicialmente anunciado.
DOUTORADO
Os candidatos serão classificados de acordo com os seguintes critérios: análise curricular, histórico
escolar, projeto de pesquisa, carta de intenções e cartas de recomendação. Havendo candidatos com a
mesma classificação, o Comitê de Seleção decidirá pelo desempate por meio de entrevista aos
candidatos.
A Comissão de Seleção poderá, dependendo do perfil dos candidatos inscritos, optar por alterar o
número de vagas inicialmente anunciado.
7

DAS BOLSAS
O Programa de Pós-Graduação em Economia possui bolsas e auxílio para pagamento de taxas
escolares de doutorado para oferecer a alguns candidatos aprovados no Processo Seletivo de
1/2014. Para tanto, o candidato que deseja concorrer a uma bolsa deverá manifestar, explicitamente,
o seu interesse na ficha de inscrição (em Observações) e na Carta de Intenções dirigida à direção do
Programa. O Comitê de Seleção para o doutorado irá alocar as bolsas disponíveis com base na
classificação dos candidatos no processo seletivo e na qualificação dos mesmos para atender aos
requisitos de cada modalidade de benefício financeiro.

8

DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1

Na primeira semana de aulas, os candidatos selecionados e matriculados no Doutorado
realizarão exame de proficiência em inglês e espanhol. Neste exame, será avaliada a capacidade de
leitura, compreensão e interpretação de textos técnicos de Economia em Língua Inglesa e
Espanhola, sendo facultado ao candidato o uso de dicionário em inglês e espanhol. A prova de
língua estrangeira será realizada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Campus II, SGAN
916, Módulo B, Asa Norte. A prova será no dia 03 de Fevereiro de 2014, com início às 8h30m e
duração máxima de 3 horas.

8.2

O candidato que não obtiver o conceito S (suficiente) na prova de línguas estrangeiras terá prazo
para obtê-lo até o final do seu segundo semestre letivo regular do Programa, contado a partir de sua
matrícula no Mestrado ou Doutorado, cabendo ao colegiado do programa decidir quando realizar o
novo exame. Caso não obtenha o conceito S neste prazo o candidato deverá interromper seu curso
e dedicar-se ao estudo da língua estrangeira, até obter o conceito S. Esta interrupção do curso não
implicará dilatação do prazo máximo, previsto no Regulamento do Programa, para a conclusão do
Programa.
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8.3 O candidato deverá exibir documentos de identidade para realizar as provas e sempre que for
solicitado.
8.4 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos. Não serão tolerados atrasos e o não comparecimento a qualquer uma das provas
implicará na desclassificação do candidato.
8.5 O resultado final da seleção será afixado no mural da Secretaria Acadêmica da PRPGP, Campus
Universitário II da UCB, e no site – www.ucb.br/poseconomia, no dia 20 de novembro de 2013, a
partir das 14 horas.
8.6 Somente serão admitidos recursos quanto aos resultados da seleção sob alegação de vícios de
forma. Os recursos deverão ser dirigidos ao Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UCB e
depositados na Secretaria Acadêmica até às 18 horas do dia 21 de Novembro de 2013.
8.7 Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos na Secretaria Acadêmica da
PRPGP até o dia 3 de março de 2014. A partir dessa data, os documentos não retirados serão
incinerados.
8.8 Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula no período de 04 a 05 de dezembro de
2013, das 9 às 18 horas, na Secretaria Acadêmica da PRPGP, no Campus II da UCB. O candidato
selecionado que não efetivar a sua matricula no prazo estipulado será considerado desistente e
poderá ter sua vaga preenchida por outro candidato classificado no processo de seleção.
8.9 No ato da matrícula, os candidatos aprovados deverão optar por uma das seguintes áreas de
concentração: Finanças, Economia da Inovação ou Economia Regional.
8.10

O início das aulas será no dia 4 de Fevereiro de 2014.

8.11
Todo e qualquer caso não contemplado no presente Edital será resolvido pela Comissão de
Seleção do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia da UCB.
8.12
A UCB disponibiliza orientação de dissertação e tese a cada estudante matriculado(a) no curso,
sem, contudo, garantir a vinculação do mestrando(a) ou doutorando(a) a um determinado orientador,
mesmo após a qualificação do projeto de dissertação ou tese, em caso de desligamento desse
orientador do quadro de docentes do curso ou da instituição.

Brasília – DF, 12 de Agosto de 2013.

_____________________________________
Prof. Dr. José Angelo Divino
Diretor do Programa de Pós-Graduação em Economia
Universidade Católica de Brasília – UCB

__________________________________________
Prof. Dr. Afonso Celso Tanus Galvão
Reitor da Universidade Católica de Brasília – UCB
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ANEXO I
Bibliografia Recomendada para a Prova Específica do Mestrado
Microeconomia
Varian, Hall, Microeconomia Princípios básicos. Editora campus 1999. (cap.: 1 a 6; 12; 17; 20).
Mankiw, Gregory, Introdução à economia. Editora campus, 1999. (capítulos: 5;7 e 13).

Macroeconomia
a

Dombusch, R. e Stanley Fischer, Macroeconomia. São Paulo. Makron Books, 5 Edição, 1991. (cap. 4 a
7; 13 a 17)
Blanchard, O., Macroeconomia –teoria e política. Rio de Janeiro. Editora campus, 1999. (cap. 3 a 6; 11 a
19 e 22 a 24)

Matemática
Chiang, Alpha, Matemática para economistas. Editora McGraw-Hill, 1982. (cap: 4 a 10).
Cysne, Rubens, Curso de matemática para economistas. Editora Atlas S.A.; 1997. (cap: 1 e 2).

Estatística
Spiegel, Murray R. Estatística. Ed. Makron, 3º edição, 1994.

Economia Brasileira
Abreu, M.P (org) A ordem do progresso: Cem anos de política econômica. Ed. campus, 1989.
Baumann, R (org) O Brasil e a Economia Global. Ed. campus, 1996.
Reis Velloso, J.P. Brasil: Desafios de um País em Transformação. Ed. José Olimpio, 1997.
Vasconcelos, M.A. e outros. Economia Brasileira Contemporânea. Ed. Atlas. 3.ª edição, 1999.
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