MESTRADO ACADÊMICO
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
DIURNO
Período de Inscrições

Documentação

1º de julho a 31 de outubro de 2018

 Ficha de Inscrição, disponibilizada no site do IAG
(www.iag.puc-rio.br) durante o período de inscrição

Critérios da Seleção

 Cópia do Histórico de Graduação, a ser anexado à
Ficha de Inscrição no site

O processo seletivo está dividido em três partes:
 Fase 1:

 Resultado do GMAT ou do Teste ANPAD. (Só serão

Análise conjunta Histórico de Graduação e do
resultado do Teste ANPAD ou GMAT

aceitos resultados de teste que estejam dentro do seu prazo
de validade. O resultado dos testes ANPAD e GMAT são
válidos por três anos a partir da data do teste).

 Fase 2:

 Informações sobre o GMAT podem ser obtidas no
endereço www.mba.com

Prova de Redação para os selecionados na
fase anterior
 Fase 3:

 Sobre o Teste ANPAD podem ser obtidas no endereço

Entrevista para os selecionados na fase
anterior
Início do Curso
1º semestre de 2019

www.anpad.org.br/teste

Horário das Aulas

Duração do Curso

Total de Créditos

De 13h às 19h

24 meses

33

Requisitos para Conclusão do Curso
 Cursar 14 disciplinas
 três de nivelamento
 sete obrigatórias
 três da área de concentração
 uma eletiva livre
 Ser aprovado na apresentação da
defesa de Dissertação de Mestrado

Áreas de Concentração

 Estratégia
 Finanças
 Marketing
 Organizações

Carga Horária
495 horas

Bolsa de Estudos
Alunos
de
dedicação
integral
receberão bolsa de isenção de
mensalidade e poderão se candidatar a
bolsas Capes – CNPq. A alocação de
bolsas é feita pela Comissão de
Bolsas, considerando a disponibilidade
de bolsas, a classificação no processo
seletivo e o desempenho acadêmico
ao longo do curso.

Valor do Curso
A mensalidade é calculada em função do número de
créditos no qual o aluno se matricula a cada semestre:
um mínimo de 9 créditos e um máximo de 12 créditos.
 Valor mensal de 1 (um) crédito em 2018: R$ 235,00
Coordenação
 Prof. Luiz Brandão – Coordenador
 Prof. Marcus Hemais - Coordenador Adjunto

Após a conclusão dos créditos, o aluno deve se
matricular na disciplina ADM 3000 – Dissertação de
Mestrado até apresentar a defesa da dissertação.
 Valor mensal dessa disciplina em 2018: R$ 1.903,00

Secretária

Horário Secretaria e Contatos

 Teresa Campos

A Secretaria funciona de segunda à
sexta, de 11h às 21h
-Telefone: 2138-9226
-E-mail:
mestradoacademico@iag.puc-rio.br
IAG - A Escola de Negócios da PUC-Rio

Tel.: +55 (21) 2138-9201 e 9202 | FAX: + 55 (21) 2138-9274
Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea CEP: 22453-900 | Rio de Janeiro – RJ
www.iag.puc-rio.br

