
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM MACROECONOMIA E FINANÇAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2016 

Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Macroeconomia e Finanças do 
Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) a 
iniciar-se em fevereiro de 2016. O programa segue em regime parcial, com aulas à noite, e 
oferece cerca de 20 vagas por ano. 

O período de inscrições vai de 15 de setembro até 1 de dezembro de 2015.  

As inscrições devem ser feitas através da internet, no endereço: 
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos 
eletrônicas dos seguintes documentos devem ser enviadas através do formulário de inscrição 
on-line:  
 

1. currículo;  
2. histórico escolar e 
3. uma carta de apresentação pessoal descrevendo interesses, planos profissionais e 

expectativas em relação ao programa. 

 O formulário eletrônico pedirá, adicionalmente, a indicação de dois recomendantes (nome, 
endereço, instituição e endereço eletrônico). Uma vez indicados, os recomendantes serão 
contatados diretamente pela PUC-Rio com o pedido de preenchimento e envio da carta de 
recomendação.  A carta de recomendação deve ser emitida por pessoa qualificada (professor, 
supervisor profissional, etc.) que tenha conhecimento satisfatório do candidato. As cartas 
deverão ser enviadas pelo próprio recomendante para o endereço coormp@econ.puc-rio.br 
ou via correio para o Departamento de Economia da PUC-Rio (MESTRADO PROFISSIONAL), 
Rua Marquês de São Vicente 225, Gávea, 22451-900, Rio de Janeiro, RJ. 

 Os candidatos pré-selecionados deverão fazer uma prova de admissão no dia 12 de dezembro 
de 2015 ou apresentar o resultado (original ou cópia autenticada) de um dos exames abaixo:  

1. GMAT (Graduate Management Admission Test); 
2. GRE (Graduate Record Examination);  
3. ANPEC (Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia) ou  
4. ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração)  

A prova será realizada na sala F200 do prédio da Amizade, ala Frings da PUC-Rio (Rua Marquês 
de São Vicente 225, Gávea) às 10 horas do dia 12 de dezembro de 2015. O objetivo é testar 
conhecimentos de matemática do ensino médio e lógica, no estilo das provas quantitativas 
(Quantitative Reasoning) do GRE (https://www.ets.org/gre/revised_general/about/content/). 
Exemplos de questões típicas do GRE podem ser encontrados no endereço: 
https://www.ets.org/gre/revised_general/about/content/quantitative_reasoning. 

Os resultados do processo de admissão serão divulgados a partir do dia 11 de janeiro de 2016. 
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Mais informações encontram-se disponíveis em http://www.econ.puc-
rio.br/index.php/categoria/novaposgraduacao. 

http://www.econ.puc-rio.br/index.php/categoria/novaposgraduacao
http://www.econ.puc-rio.br/index.php/categoria/novaposgraduacao

