DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
MESTRADO ACADÊMICO EM ECONOMIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2023
Estão abertas as inscrições para o Mestrado em Economia da PUC-Rio com início em janeiro
de 2023.
Para candidatos (as) residentes no Brasil:
O processo de admissão ao Mestrado Acadêmico em Economia da PUC-Rio baseia-se, como
de hábito, tanto na classificação do(a) candidato(a) no Exame Nacional de Economia da
ANPEC como na análise de seu pacote de candidatura, conforme descrito abaixo.
Informações sobre o exame podem ser obtidas em ANPEC - Associação Nacional dos
Centros de Pós-graduação em Economia. As inscrições para o exame da ANPEC são feitas
através desse mesmo endereço e se encerram em 19/08/2022. O programa de Mestrado
Acadêmico em Economia da PUC-Rio utiliza a classificação obtida no exame com pesos
iguais (25%) para as provas de Estatística, Matemática, Microeconomia e Macroeconomia.
O pacote de candidatura deve ser enviado para o e-mail candidatura.mestrado@econ.pucrio.br, contendo os seguintes documentos (em PDF):
Mini-currículo, no formato do formulário 1 do manual do candidato
Duas cartas de recomendação acadêmica assinadas, seguindo o formato do formulário 2
do manual do candidato ou em formato livre
Histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação em curso ou já cursados
Os (As) candidatos (as) interessados (as) no programa não devem subestimar a importância
do envio de pacotes de candidatura completos, com todos os documentos listados acima1.
Os (As) candidatos (as) que obtiverem nota superior a 5 na prova de inglês do exame da
ANPEC serão dispensados (as) de prestar o exame de proficiência em língua estrangeira do
programa de mestrado.
Para candidatos (as) residentes no exterior (For foreign residents):
Enviar até o dia 29 de outubro de 2022 os seguintes documentos [Send the following
documents to candidatura.mestrado@econ.puc-rio.br, before October 29th, 2022]:
Curriculum Vitae;
Duas cartas de recomendação acadêmica assinadas [Two signed letters of
recommendation];
Histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação em curso ou já cursados
[Transcripts from previous or ongoing undergraduate and graduate degrees];
Os resultados do GRE, se disponíveis: ver http://www.ets.org/gre [GRE results, if
available].
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Como enfatizado no manual do candidato do exame da ANPEC: “O Exame ANPEC não é um vestibular:
não aprova, nem reprova. Apenas classifica os candidatos. Os Centros também não são obrigados a seguir
a ordem de classificação do Exame na seleção dos candidatos. A nota do Exame ANPEC é uma informação
adicional usada pelos Centros em seus processos seletivos, sendo eles autônomos para estabelecer seus
critérios para a seleção de candidatos ao seu Programa de Pós-Graduação.”

Resultados e informações adicionais:
Os resultados do processo de admissão serão divulgados nos dias: 04 de novembro de 2022
(candidatos (as) residentes no Brasil) e 30 de novembro de 2022 (candidatos (as) residentes
no exterior).
O programa exige dedicação em tempo integral. O número de vagas depende do número
de bolsas de estudo oferecidas pelas agências governamentais (CAPES, CNPq e FAPERJ).
Mais informações podem ser obtidas em http://www.econ.puc‐rio.br.

