DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
MESTRADO EM ECONOMIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2019
Estão abertas as inscrições para o Mestrado em Economia da PUC-Rio, a iniciar-se em janeiro de 2019.

Para candidatos residentes no Brasil:
A admissão é feita através do Exame Nacional de Economia, organizado pela ANPEC. Informações sobre
o exame podem ser obtidas em http://www.anpec.org.br/novosite/br/exame. As inscrições para o exame
também são feitas através desse endereço e se encerram em 31 de julho de 2018.
Adicionalmente, recomenda-se fortemente que os candidatos enviem ao Departamento de Economia da
PUC-Rio, no endereço abaixo, os seguintes documentos:
 Dados pessoais, no formato do formulário 3 do manual do candidato, disponível em
http://www.anpec.org.br/novosite/uploads/Exame2019_ManualdoCandidato.pdf
 Uma ou mais cartas de referência, no formato do formulário 2 do manual do candidato;
 Histórico escolar dos cursos de graduação ou pós-graduação em curso ou já cursados.
Os candidatos serão selecionados por uma comissão ad hoc que avalia a nota obtida no exame (tomando
como pesos 25% para Estatística, Matemática, Microeconomia e Macroeconomia), o histórico escolar e
as cartas de referência. Candidatos que obtiverem nota superior a 5 na prova de inglês serão dispensados
de prestar o exame de proficiência em língua estrangeira requerido durante o programa de mestrado.

Para candidatos residentes no exterior (For foreign residents):
Enviar até o dia 31 de outubro de 2018 os seguintes documentos [Send the following documents to the
address at the bottom of this page, before October, 31 2018]:
 Curriculum Vitae;
 Duas ou mais cartas de referência acadêmica [Two or more reference letters];
 Histórico escolar dos cursos de graduação ou pós-graduação em curso ou já cursados
[Transcripts from previous or ongoing undergraduate or graduate degrees];
 Se disponível, os resultados do GRE: ver http://www.ets.org/gre [If available, GRE results: see
http://www.ets.org/gre].

Resultados e informações adicionais:
Os resultados do processo de admissão serão divulgados a partir do dia 05 de novembro de 2018.
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 se
encontram disponíveis em http://www.econ.puc-rio.br.
Todo o material enviado ao Departamento de Economia da PUC-Rio deve ser endereçado a:
Departamento de Economia
[ref.: Candidatura ao Mestrado]
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Rua Marquês de São Vicente, 225 Sala F210 - Gávea
22451-900 Rio de Janeiro, RJ

