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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

PROGRAMA PROFISSIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PPGEcon 
  

EDITAL – PROCESSO SELETIVO  
TURMA 2022 

 
Art. 1 – Edital de Seleção para a turma 2022 
 
A Coordenação do Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia – PPGEcon, da 
Universidade Federal do Paraná, torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de 
ingresso no Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia – PPGEcon, no curso de 
Mestrado Profissional em Economia, para o ano de 2022. O processo de seleção será conduzido por 
uma Comissão de seleção, regido pelas normas descritas a seguir e o resultado final será 
homologado pelo Colegiado do Curso. 
 
§1º. O curso de Mestrado Profissional em Economia tem suas atividades na modalidade presencial, 
mas pode ser ofertado em sistema híbrido ou remoto, a critério do colegiado do curso e de acordo 
com as normas da UFPR em virtude de conveniência pedagógica ou restrições sanitárias. A 
prioridade e a preferência sempre será por atividades presenciais. 
 
§2º. Este processo seletivo será conduzido de forma presencial, remota ou híbrida, de acordo com 
as orientações da UFPR, a conveniência da Comissão de Avaliação e de eventuais restrições 
sanitárias. A prioridade e a preferência sempre será por atividades presenciais. 
  
Art. 2 – Das Inscrições para o Curso de Mestrado Profissional em Economia 
 
§1º. Poderão se inscrever neste processo seletivo candidatos que tiverem concluído um curso de 
ensino superior reconhecido pelo MEC.  
 
§2º. Período de Inscrição: As inscrições serão realizadas no período de 02 de dezembro de 2021 a 
01 de março de 2022, no seguinte endereço eletrônico:  
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgecon/processo-seletivo/. 
 
§3º. O processo seletivo será composto de 2 fases, sendo a primeira fase correspondente à prova 
escrita, a segunda fase à análise do Projeto de Pesquisa dos candidatos, do Curriculum Vitae e 
entrevista 
  
Art. 3 – Documentação necessária para a inscrição  
 
1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível na página do curso). 
2. Cópia do Diploma de Graduação.   
3. Quatro cópias do Curriculum Vitae em modelo próprio do candidato. 
4. Quatro cópias impressas de um Pré-Projeto de pesquisa (conforme as regras que constam no site 
do PPGEcon, acessível em: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgecon/processo-seletivo).  
5. Cópia do CPF, RG e foto atual digitalizada.  



Página 2 de 10 
 

6. Carta de apresentação pessoal do candidato, devidamente assinada (contendo no máximo 300 
palavras).  
7. Opcionalmente, além do Curriculum Vitae em modelo próprio do candidato, pode ser entregue 
adicionalmente quatro cópias impressas do Curriculum Vitae no modelo Lattes do CNPq. 
(http://lattes.cnpq.br). 
 
§1º. Os documentos indicados neste artigo deverão ser digitalizados e anexados eletronicamente 
no formulário de inscrição informado no artigo 2 deste edital. Quatro cópias do Curriculum Vitae, 
quatro cópias da Carta de Apresentação Pessoal do Candidato e quatro cópias do projeto deverão 
ser entregues pelos candidatos, devidamente assinadas, em envelope lacrado com o respectivo 
nome na parte externa, no dia da prova escrita. Os certificados de comprovações e os títulos 
originais não são necessários para a inscrição, mas as cópias são obrigatórias. 
 
§2º. Em caso de impossibilidade da Comissão de seleção, por qualquer motivo, em realizar a prova 
escrita de forma presencial (correspondente a primeira fase do processo seletivo), outra forma e 
data de entrega dos envelopes com os documentos será comunicada aos candidatos até a data 
prevista para início da primeira fase.  
 
§3º. Toda a comunicação de eventuais alterações de prazos, resultados, e demais informações de 
interesse dos candidatos serão divulgadas em edital no site do PPGEcon, curso de Mestrado 
Profissional em Economia, cabendo ao candidato estar atendo a qualquer comunicação efetuada 
pela comissão de seleção. 
  
Art. 4 – Somente será considerada aceita a inscrição que atender a todos os requisitos exigidos e 
contiver todos os documentos solicitados.  
  
§1º. As inscrições deferidas serão divulgadas em edital no site do PPGEcon, curso de Mestrado 
Profissional em Economia, até a data de 03 de março de 2022. 
 
§2º. O material de inscrição dos candidatos não selecionados poderá ser retirado junto à Secretaria 
do PPGEcon, curso de Mestrado Profissional em Economia, Departamento de Economia até 30 dias 
após a divulgação do resultado final. Após esta data, os documentos serão destruídos.  
  
Art. 5 – Do Número de Vagas. 
 
§1º Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas para ingresso no 1º semestre de 2022, previsto 
para ser iniciado no mês de abril.  
  
§2º. Desse total, serão destinadas 2 (duas) vagas a servidores da UFPR. A seleção destes candidatos 
será efetuada de forma idêntica à dos demais candidatos.  
  
§3º. Em caso de sobra de vagas destinadas aos servidores, as mesmas poderão ser preenchidas 
pelos demais candidatos aprovados no processo seletivo.  
 
§4º. A Comissão Avaliadores poderá ampliar o número de vagas na vigência deste processo seletivo 
a seu critério, desde que aprovado pela direção do PPGEcon.  
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Art. 6 – Do Processo de Seleção  
 
O processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Economia será realizado 
em duas Fases e critérios assim descritos:  
 
§1º. A primeira fase será constituída por uma prova escrita e presencial, sem consulta. Em caso de 
impossibilidade da comissão de seleção, por qualquer motivo, em realizar a prova escrita de forma 
presencial (correspondente a primeira fase do processo seletivo), outra forma de realização da 
referida prova será comunicada em até 48 horas antes da sua realização.  
 
§2º. A segunda fase consistirá na análise do Pré-Projeto de Pesquisa dos candidatos, do Curriculum 
Vitae e entrevista, para os candidatos aprovados na primeira fase e convocados para a segunda fase. 
 
§3º. A prova escrita terá peso de 50%, a entrevista e a análise do curriculum terão peso conjunto de 
30% e o projeto de pesquisa terá peso de 20%. 
 
Art. 7 – Da primeira fase do processo de seleção  
 
A primeira fase será constituída por uma prova escrita, sem consulta e com duração de duas horas, 
contendo até 15 (quinze) questões com valores e pesos discriminados na prova, a ser realizada no 
dia 08 de março de 2022, das 19:30 às 21:30 horas nas dependências do Departamento de Economia 
da Universidade Federal do Paraná, campus Jardim Botânico, ou outro local indicado pela comissão 
de seleção conforme §1º do artigo 6. Em caso de impossibilidade de realização das provas de forma 
presencial, devido à pandemia da COVID-19 ou por outros motivos, um novo edital detalhará a data 
e forma de aplicação da prova por meio eletrônico. 
 
§1º. As questões das provas serão elaboradas a partir do conteúdo da seguinte bibliografia:  
  
1. Brealey; Myers; Allen. Princípios de Finanças Corporativas. 10 ed. São Paulo: McGrawHill, 2013.  
2. Bresser Pereira, Luiz Carlos. Desenvolvimento e crise no Brasil. História, Economia e Política de 
Getúlio Vargas a Lula. São Paulo: Editora 34, 2003.  
3. Keynes, John Maynard. A teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Editora Atlas, 
1992. (capítulos XI, XII e XXII)  
4. Pinho, Diva Benevides / Vasconcellos, Marco Antonio Sandoval de Manual De Economia – Equipe 
de Professores da USP (2011).  
5. Varian, Hal R. Microeconomia. Uma abordagem moderna. Rio de Janeiro: Campus, 2015.  
6. Wooldridge, Jeffrey M. Introdução à Econometria: uma abordagem moderna. São Paulo: Cengage 
Learning, 2018., 3ª. Edição Brasileira. Tradução da 6ª. Edição norte-americana (2016).  
7. KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia (org). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no 
Brasil. 2ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
8. Bogdanski, Joel; Tombini, Alexandre Antonio & Werlang, Sergio Ribeiro da Costa. Implementing 
Inflation Targeting in Brazil. Working Paper Series. Edited by: Research Department (Depep), Central 
Bank of Brazil, July, 2000, https://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps01.pdf. 
9. Viscusi, W. Kip; Vernon, John M.; Harrington Jr, Joseph E. Economics of Regulation and Antitrust. 
4ª ed, Cambridge: The MIT Press, 2005. 
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§2º.A prova será elaborada de forma a contemplar as áreas de macroeconomia, microeconomia, 
economia brasileira, finanças corporativas, estatística e métodos quantitativos dentro dessa 
bibliografia sugerida. 
 
§3º. Os temas prioritários da prova serão os seguintes: A crise econômica da década de 1980; O 
Plano Cruzado e o combate à inflação; Estatística descritiva; Testes de hipóteses; Risco e Retorno; 
Decisões de Investimento e de Financiamento; Governança e Teoria de Agência; Antitruste; Falhas 
de Mercado e Regulação; PIB; Formação Bruta de Capital Fixo; Poupança Pública e Poupança 
Privada; Keynes e o Conceito de Demanda Efetiva; Fases do Ciclo Econômico. 
 
§4º. Será permitido o uso de calculadoras científicas e/ou financeiras, mas não serão permitidos o 
uso de celulares, tablets, computadores, laptops, notebooks e assemelhados. Também não serão 
permitidas consultas de qualquer natureza. A utilização de ferramentas computacionais poderá ser 
excepcionalmente e especificamente autorizada pela comissão de seleção, mediante modalidades 
alternativas da prova escrita conforme §1º do artigo 6. 
 
§5º. Divulgado o resultado da primeira fase será respeitado o tempo de 48 horas para eventuais 
recursos junto à secretaria do curso.  
  
§6º. A nota de cada candidato da primeira fase será equivalente à média de 50% de aproveitamento, 
normalizadas para a média equivalente a mediana das notas da primeira fase do certame e um 
desvio padrão igual a 1,5 pontos e transformadas em um score de zero (0) a mil (1000) pontos.  
 
§7º. A primeira fase é eliminatória. Será aprovado na primeira fase o candidato que atingir o score 
mínimo de 400.  
 
Art. 8 – Da segunda fase do processo de seleção  
 
A segunda fase consistirá na análise do Pré-Projeto de Pesquisa dos candidatos, do Curriculum Vitae 
e entrevista, para os candidatos aprovados na primeira fase e convocados para a segunda fase. 
 
§1º. Serão convocados para a segunda fase até 50% de candidatos além do número de vagas. 
 
§2º. A comissão de avaliação poderá ampliar a quantidade de candidatos convocados para a 
segunda fase, caso julgue conveniente 
 
§3º. Serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação nesta fase: I. Análise do Curriculum 
Vitae.  II. Análise do Pré-Projeto III. Arguição Oral dos candidatos (entrevista).  
 
§4º. As notas da segunda fase serão distribuídas entre zero (0) e mil (1.000) pontos obedecendo a 
seguinte pontuação máxima para cada instrumento de avaliação desta fase:  
I. Análise do Curriculum Vitae – até 300 pontos.   
II. Análise do Pré-Projeto – até 400 pontos 
III. Arguição Oral dos candidatos (entrevista) – até 300 pontos 
 
§5º. Os critérios a serem levados em conta para avaliação do pré-projeto são: a) coerência com as 
linhas de pesquisa do programa; b) adequação metodológica e formatação do pré-projeto; c) 
coerência entre a teoria e clareza do objeto de estudo; d) criatividade, aplicabilidade prática e 
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conexão com o mundo do trabalho da ideia apresentada pelo candidato. O pré-projeto de pesquisa 
deverá ser elaborado obrigatoriamente conforme modelo específico pera este processo seletivo, 
anexado a este edital e disponível no web site do PPGEcon, no endereço 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgecon/processo-seletivo/. 
  
§6º. No curriculum serão levadas em consideração, a trajetória e experiência profissional do 
candidato, assim como a sua formação inicial e continuada.  
  
§7º. Na arguição oral do candidato serão levadas em consideração sua capacidade de comunicação 
e expressão, seu comprometimento com o programa de pós-graduação, sua disponibilidade para 
cumprir com as obrigações dos alunos do programa e sua motivação para cursar o mestrado.  
 
§8º. A Comissão Avaliadora designará os entrevistadores, em número mínimo de três, a seu critério, 
priorizando aderência do curriculum vitae e projeto do candidato aos interesses e área de pesquisa 
dos professores do programa. 
 
  
Art. 9 – Das datas de realização do concurso  
  
§1º. A primeira fase do processo de seleção consistirá na aplicação de uma prova escrita de 
conhecimentos que será realizada no dia 08 de março de 2022, no horário das 19h30min às 
21h30min, nas dependências do Departamento de Economia da UFPR (andar térreo) ou outro local 
indicado pela comissão de seleção. 
  
§2º. A prova começará e terminará impreterivelmente no horário determinado. Não será permitida 
a saída da sala de provas antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova.  
  
§3º. A segunda fase do processo seletivo será feita no período de 15 a 24 de março de 2022, nas 
dependências do Departamento de Economia da UFPR, no horário das 19h00min às 22h00min 
horas, em agenda a ser divulgada oportunamente pela comissão de avaliação, com pelo menos 24 
horas de antecedência das arguições orais previstas nesta fase. 
 
§4º. Os nomes dos candidatos e seus horários de arguição oral estarão relacionados na página do 
concurso e publicados em edital no Departamento de Economia. A avaliação individual dos 
candidatos na segunda fase será distribuída a critério da Comissão de Avaliação, nas dependências 
da Universidade Federal do Paraná, setor de Ciências Sociais Aplicadas, em horários e locais a serem 
divulgados posteriormente no site do Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia - 
PPGEcon. O candidato convocado será avisado sobre a data e hora de sua arguição em uma dessas 
datas através de edital.  
  
Art. 10 - Nota Final  
 
A nota final será dada pela média aritmética simples das notas obtidas pelo candidato nas duas fases 
do processo seletivo (ou seja, serão somadas as notas médias das duas fases e divididas por dois). 
Se houver empate, o desempate se dará pela idade dos candidatos. A preferência se dará em favor 
do mais idoso.  
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Art. 11 - Resultado Final  
 
O resultado final com a listagem dos aprovados será divulgado até o dia 28 de março de 2022, no 
site do Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia - PPGEcon.  
  
§1º.Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final acima de 600 pontos, 
até o limite do número de vagas do Art. 5, listados por ordem alfabética.  
  
Art. 12 - Processos seletivos suplementares 
A Comissão de Avaliação poderá a seu critério, lançar processos seletivos suplementares no caso de 
não preenchimento do número de vagas ou caso o número de vagas seja ampliado conforme 
determina o artigo 5. 
 
§1º. Eventuais processos seletivos suplementares serão objeto de edital específico e direcionado 
prioritariamente aos inscritos neste edital de seleção 2022, desde que habilitados na primeira fase 
do certame. 
 
§2º. Quando não houver, ou esgotarem-se os candidatos habilitados na primeira fase, restando 
vagas, novos editais suplementares e abertos ao público em geral podem ser lançados a critério da 
Comissão de Avaliação. 
 
§3º. As vagas oferecidas em eventuais processos seletivos suplementares deverão ter a indicação 
prévia de qual será o professor orientador a que a vaga ofertada se vincula. 
 
Art. 13 - Da Comissão de Avaliação. 
 
A Comissão de Avaliação para este processo seletivo será nomeada pelo Colegiado do Programa 
Profissional de Pós-Graduação em Economia – PPGEcon.  
 
§1º. Cabe a Comissão de Avaliação a responsabilidade pela realização do processo de seleção.  
 
Art. 14 - Das Disposições Gerais  
  
§1º. A inscrição no processo de seleção implicará na aceitação plena, pelo candidato, das normas 
presentes neste edital.  
  
§2º. Será excluído do processo de seleção o candidato que, ativa ou passivamente, praticar qualquer 
tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade durante a realização de qualquer das Fases do 
processo de seleção.  
  
§3º. As aulas iniciarão no mês de abril de 2022, no período noturno.   
  
§4º. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Examinadora do Processo de Seleção.  
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§5º. O presente edital foi aprovado pelo Colegiado do Curso em reunião realizada no dia 25 de 
novembro de 2021. Para conhecimento de todos, o presente edital será disponibilizado no site do 
Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia da UFPR – PPGEcon.  
  
  
 
 

Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior 
Coordenador 

Programa Profissional de Pós-Graduação em Economia da UFPR – PPGEcon 
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Processo seletivo Turma 2022 – PPGEcon 
Curso de Mestrado Profissional em Economia 

Modelo para Pré-Projeto de Pesquisa 
 

Observação: Ao todo, o pré-projeto deve ter no máximo 3 páginas (incluindo todos os 

elementos textuais, pré e pós textuais). Utilizar fonte: Times New Roman ou Arial, 

tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, com texto justificado. 

Utilize o modelo a seguir. 
 

Candidato(a): _________________________________________________________ 
 

Data: ____/___/_____  
  

1 - Título: (provisório, será atualizado durante o trabalho) 

 

2 – Linha de Pesquisa que mais se encaixa:  

(  ) Economia das Organizações 

(  ) Investimentos 

3 – Apresentação e Contexto: (onde se insere o tema? Áreas com influência direta ou 

indireta sobre o tema) 
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4 - Problema de Pesquisa: (qual o problema sua pesquisa pretende resolver? O que 

pretende estudar?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Justificativa: (por que é importante resolver esse problema?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Procedimentos metodológicos: (Quais os procedimentos que você pretende 

realizar resolver o problema? Descreva, dentro do possível, o método a ser utilizado, 

as técnicas, os instrumentos, a forma de tratamento dos dados e assim por diante. Ou 

seja, apresente em linhas gerais o passo a passo necessário para desenvolver seu 

estudo). 
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7 - Referências iniciais no tema: (autores e obras relevantes para o tema lidos por 

você e utilizados na elaboração deste pré-projeto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


