
POS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA APLICADA

Edital do Processo Seletivo – 2017/I

1. ADMISSÃO

1.1. Mestrado

A  seleção  de  candidatos  ao  Mestrado  é  realizada  anualmente  pela  Comissão
Coordenadora e fica sujeita à  aprovação do Conselho de Pós-Graduação da UFV. O
candidato  deverá  ter  curso  de  nível  superior  e  deverão  constar  no  histórico  escolar
disciplinas pertinentes ao Programa.

1ª Etapa

Inicialmente,  o  candidato  deverá  fazer  o  exame  nacional  de  seleção  aos  cursos  de
mestrado em economia, realizado pela ANPEC (Associação Nacional dos Centros de
Pós-Graduação  em Economia).  As  vagas  disponíveis  serão  preenchidas  a  partir  da
ordem  de  classificação  dos  candidatos  na  Prova  ANPEC.
Todas  as  informações  sobre  o  exame  ANPEC  estão  disponíveis  no  endereço:
<http://www.anpec.org.br/novosite/br/exame>.
Após a  divulgação  dos resultados da  prova  ANPEC,  os candidatos  selecionados  ao
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada receberão a carta convite.

O envio de convites aos candidatos será de acordo com o calendário do processo de
aceite do Exame ANPEC 2016. 

2ª Etapa

Após receber a carta convite, o candidato deverá se inscrever no site da Pró-Reitoria de
Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  UFV:  <https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricao-
pos/instrucoes-inscricao-candidato/>

ATENÇÃO: Somente faça sua inscrição no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFV após receber a carta convite do programa. 

1.2. Doutorado

A  seleção  de  candidatos  ao  Doutorado  é  realizada  semestralmente  pela  Comissão
Coordenadora e fica sujeita à  aprovação do Conselho de Pós-Graduação da UFV. O
candidato deverá possuir título de Mestre em Economia ou nas outras áreas das Ciências
Sociais Aplicadas. A seleção será constituída das seguintes etapas:

1.ª Etapa (valor 60%)

Análise curricular e da documentação enviada pelos candidatos, incluindo um projeto de
pesquisa. O histórico escolar do mestrado será analisado a partir dos conceitos obtidos
em métodos  quantitativos  (nota  máxima  20),  teoria  microeconômica  (nota  máxima
20%) e teoria macroeconômica (nota máxima 20%). Já o currículo vitae será analisado a
partir das publicações do candidato em periódicos classificados no sistema Qualis da
Capes para a área de Economia, conforme a pontuação atribuída pela referida área (nota
máxima 40). Já o projeto será avaliado de acordo com a aderência ás linhas de pesquisa
do programa, importância do problema de pesquisa e adequação teórico-metodológica
(nota máxima 50). Após essa análise, a Coordenação selecionará os candidatos com os



melhores currículos,  os quais irão para a próxima etapa. Os candidatos selecionados
para a segunda etapa serão comunicados por correio eletrônico ou telefone.

2.ª Etapa (valor 40%)

Avaliação do projeto de pesquisa. Este deverá ser enviado conforme o formulário anexo.
O candidato terá,  no máximo, 15 minutos para apresentar o projeto de pesquisa,  e  a
banca de avaliação terá até 30 minutos para os questionamentos. A Coordenação, com
base nesses resultados, fará a seleção final.

Os formulários de inscrição e boleto para pagamento, bem como os avisos importantes,
estão  disponíveis  no  site  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação:
<https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricao-pos/instrucoes-inscricao-candidato/>.

Instruções para montagem do Curriculum Vitae 

Apresentar o documento comprobatório na ordem em que aparece no currículo; numerar
as atividades  conforme  os documentos comprobatórios;  e  identificar  os documentos
comprobatórios como DOC 1, DOC 2 etc., no canto direito do rodapé da página.

Obs.: Só serão analisadas as atividades comprovadas.

Data de inscrição: 05/09/2016 a 27/10/2016 até ás 18:00 (dezoito horas).

Divulgação dos resultados da 1ª Etapa: 07/11/2016.

Realização da 2ª Etapa: 21/11/2016

Endereço
Pós-Graduação em Economia Aplicada
Departamento de Economia Rural
Avenida Purdue, s/nº, Campus Universitário
Edifício Edson Potsch Magalhães
Prédio Anexo, 1º Andar, Sala 106
36570.900 – Viçosa – MG – BR
Tel.: +55 (31) 3899-1689 / 2214 (Secretaria)
E-mail: ecr@ufv.br


