UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

EDITAL Nº 01/2016
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA O CURSO DE
MESTRADO EM ECONOMIA
1º SEMESTRE DE 2017

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA –
PPGEco – no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido na PORTARIA
R. No 143/2016 que estabelece o regulamento do programa.
TORNA PÚBLICO
O Processo de Inscrição e Seleção para o Curso de Mestrado em ECONOMIA para
ingresso no ano de 2017.

1. DO MESTRADO E DA DURAÇÃO DO CURSO:

Recomendado pela CAPES em 2016, Conceito 3, o programa apresenta:
1.1. OBJETIVOS: capacitar recursos humanos qualificados para docência e
pesquisa, por meio de estudos avançados em teoria econômica e
economia aplicada, com vistas a promover o desenvolvimento
socioeconômico e científico-tecnológico no campo das Ciências
Econômicas
A duração máxima do Curso de Mestrado é de 30 meses, com 38 créditos a serem
cumpridos.

2. DAS VAGAS:

2.1.

2.2.

Serão ofertadas até 12 (doze) vagas para o curso de Mestrado em
Economia. O total de vagas discentes destinadas ao Mestrado de
Economia será selecionada por dois modelos distintos, seguindo a ordem
de classificação de cada um dos modelos, a saber: modelo I - 8 (oito) vagas
serão selecionadas através da prova interna ofertada pelo Programa de
Pós-Graduação em Economia da UEPG e; modelo II - 4(quatro) vagas
serão selecionadas exclusivamente através da classificação oficial do
Exame Nacional de Seleção 2017 da ANPEC, por meio do documento
oficial que comprove o desempenho do candidato no referido Exame.
Caso a quantidade de vagas destinadas a um dos modelos do processo
seletivo (8 vagas via modelo I ou 4 vagas via modelo II) não seja
completada em sua totalidade, por não haver uma quantidade suficiente de
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candidatos classificados, o colegiado do PPGEco terá autonomia para
preencher as vagas remanescentes com os candidatos classificados no
modelo oposto e que não foram aprovados dentro da quantidade inicial de
vagas, seguindo a ordem de classificação.

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1. A inscrição para o Processo de Seleção ao Curso de Mestrado em
Economia será realizada:
Através do preenchimento da ficha de inscrição: Formulário de Inscrição
(https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao) preenchido e impresso. O candidato
poderá optar por um dos modelos abaixo ou por ambos:
Modelo I: no período de 30 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016,
das 08:30h às 12h e das 13h às 17h (horário de Brasília).
Inscrição feita pessoalmente no seguinte local: Secretaria Acadêmica dos
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu Bloco da Reitoria – PROPESP –
Sala 11.
Modelo II: no período de 30 de novembro de 2016 a14 de dezembro de 2016,
das 08:30h às 12h e das 13h às 17h (horário de Brasília).
Inscrição feita pessoalmente no seguinte local: Secretaria Acadêmica dos
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu Bloco da Reitoria – PROPESP –
Sala 11.O candidato que optar por esse modelo deve preencher à ficha de
inscrição e anexara cópia do documento oficial que comprova a classificação
do candidato no Exame Nacional de Seleção 2017 da ANPEC, bem como
enviar uma cópia do mesmo documento para o e-mail ppgeco@uepg.br. O
documento original deverá ser apresentado no ato da matrícula pelo
candidato, sob pena de desclassificação do mesmo.
Observação: os modelos de seleção não são excludentes. Será permitido a
cada candidato se inscrever e concorrer em ambas as modalidades.
Serão aceitas inscrições recebidas pelos Correios, via SEDEX, com carimbo
de postagem com data de até 20/12/2016 para candidatos do modelo I, e até
09/12/2016 para candidatos do modelo II, enviadas para o seguinte endereço
(contendo a ficha de inscrição e os documentos do item 3.3 deste edital):
Universidade Estadual de Ponta Grossa
SECRETARIA ACADÊMICA – STRICTO SENSU
PROPESP – BLOCO DA REITORIA – Sala 11
Inscrição Processo de Seleção do Curso de Mestrado em Economia
Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas
CEP: 84.030-900 – Ponta Grossa – PR
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3.2.

Poderão inscrever-se para o Processo de Seleção ao Curso de
Mestrado em Economia:
Todos os portadores de título de graduação ou concluintes no ano de 2017
de Cursos de Graduação em qualquer área do conhecimento.

3.3. Documentos necessários para a realização da matrícula:
3.3.1. Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade ou oficialmente similar
com foto. No caso de candidatos estrangeiros, será aceito, como
comprovante de identidade, o passaporte.
3.3.2. Exclusivamente os candidatos que optarem pelo modelo II, fotocópia
do documento oficial que comprova a classificação do candidato no
Exame Nacional de Seleção 2017 da ANPEC.
3.3.3. Currículo gerado pela Plataforma LATTES (http://lattes.cnpq.br/).
3.3.4. Os demais documentos pessoais, incluindo o diploma de graduação ou
documento que confirma a conclusão do curso de graduação, deverão ser
apresentados no ato da matrícula pelo candidato aprovado, sob pena de
desclassificação do mesmo.
OBSERVAÇÕES: Todos os candidatos devem possuir Currículo Lattes
ATUALIZADO. O currículo deverá ser gerado pela Plataforma LATTES
(http://lattes.cnpq.br/) e não precisa ser enviado junto ao demais documentos.

O candidato com necessidades educacionais especiais que precisar de
condições diferenciadas para realizar as provas deverá:
Preencher e assinar a Ficha para Pessoa com Necessidades Especiais,
disponível no sistema de inscrições (https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao);
Entregar a ficha junto com os demais documentos exigidos no item 3.3, no
ato da inscrição.
OBSERVAÇÃO: O pedido de Atendimento Especial será analisado pela Comissão do
Processo de Seleção, que deferirá ou não a solicitação de condições especiais para
realização das provas, obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade.
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização
das provas deverá:
Levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade
e será responsável pela guarda da criança;
Se retirar da sala de realização das provas somente acompanhada por fiscal
que permanecerá com ela todo o tempo da amamentação, o qual não
poderá ultrapassar 30 (trinta) minutos.
OBSERVAÇÃO: A candidata lactante que comparecer à prova com seu bebê, mas
que não levar acompanhante não poderá realizar as provas.
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4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

O candidato está isento de taxa de inscrição.

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

5.1.

Haverá análise prévia do pedido de inscrição e somente será homologada
a que atender aos critérios e exigências estabelecidos neste Edital.

A homologação da inscrição será divulgada até o dia 23 de dezembro de 2016
para os candidatos do modelo I e até o dia 16 de dezembro para os candidatos
do modelo II, na página do Programa de Pós-Graduação em Economia
(http://www3.uepg.br/ppgeco/)

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

6.1.
6.2.

6.3.

Participará do processo de seleção somente o candidato cuja inscrição for
homologada.
Para a execução deste Edital, o PPGEco, constituirá Comissão composta
por professores designados pelo Colegiado do PPGEco.

Modelo I:

6.3.1. A prova de seleção interna será de caráter classificatório e constará de 25
questões, sendo 5 questões sobre cada uma das seguintes áreas:
Macroeconomia, Microeconomia, Matemática, Estatística, Economia
Brasileira. Cada questão será composta de até cinco afirmativas,
numeradas de 1 a 5. O programa da prova e a correspondente bibliografia
estão disponíveis no ANEXO I ao final deste Edital. A prova será individual
e sem consulta.
6.3.2. O candidato deverá indicar quais afirmativas ele considera corretas e quais
considera falsas, sendo que uma opção marcada erroneamente anula uma
opção marcada corretamente. Cada questão possui o valor de 1 (um) ponto
dividido igualmente para cada item.
6.3.3. A nota final da prova estará contida no intervalo de -25 pontos a 25 pontos.
6.3.4. Será eliminado o candidato que chegar ao local de prova após o horário
inicial. Neste caso não poderá fazer a prova.
6.3.5. Será eliminado o candidato que entregar um cartão de resposta com
marcação que não seja feita com caneta esferográfica preta ou azul, ou
cuja marcação não esteja de acordo com a norma de preenchimento
informada no corpo da prova ou no cartão de resposta.
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6.3.6. Será eliminado o candidato que entregar um cartão de resposta em branco.
6.3.7. Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que obter
maior pontuação nas provas específicas, na seguinte ordem:
Microeconomia, Macroeconomia, Matemática.
6.3.8. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem
decrescente de desempenho na nota final da prova escrita. A
classificação final do modelo I será o critério usado para a seleção dos
alunos.

6.4. Modelo II:
Os candidatos que optarem pelo modelo II, serão classificados de acordo
com suas posições, em ordem crescente, na classificação geral no Exame
Nacional de Seleção 2017 da ANPEC sem a nota de Economia Brasileira
Discursiva.
Observação: Candidatos que participarem de ambos os modelos de seleção
terão considerada sua melhor classificação entre os dois modelos.
7. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
ETAPAS

DESCRIÇÃO

LOCAL

PERÍODO
Início 30/11/2016

1ª

Inscrição

2ª

Homologação das inscrições e
sua divulgação

Sala 11 – PROPESP Bloco
da Reitoria

Página PPGEco

Término: Modelo I
20/12/2016
Modelo II
14/12/2016
A partir de: Modelo I
22/12/2016
Modelo II
16/12/2016

Sala 214 Departamento de
Economia *

02/02/2017 das 8:00 às
12:00h e das 14:00 às
18:00

3ª

Prova escrita Modelo I

4ª

Divulgação da classificação do
modelo I

http://www3.uepg.br/ppgeco/

A partir de06/02/2016

5ª

Divulgação da classificação do
modelo II

http://www3.uepg.br/ppgeco/

A partir de17/12/2016

*Endereço completo no item 10 do Edital.
8. DOS RESULTADOS E RECURSOS:
8.1.
8.2.

O resultado de cada uma das etapas será afixado nos murais do PPGEco
e divulgado na homepage – < http://sites.uepg.br/xxx/ >;
Será admitido recurso aos resultados.
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8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

O recurso deverá ser interposto e protocolado no Protocolo Geral da
UEPG, e encaminhado ao Programa de Pós-Graduação em Economia, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da
divulgação do resultado de cada etapa, conforme consta no item 7.
O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado, em modelo
de ofício simples, estar digitado com as seguintes informações essenciais:
etapa do processo de seleção para ingresso ao Curso de Mestrado em
Economia, à qual o recurso se refere, nome do candidato, número do
documento de Identidade, número do CPF, endereço, e-mail, número de
telefone, exposição do questionamento e assinatura do candidato;
O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será indeferido;
Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações,
poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo
candidato para uma classificação superior ou inferior.
A resposta ao recurso interposto será disponibilizada ao candidato na
Secretaria do Programa;
Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos e recurso de recurso;
A interposição de recurso não cessa o regular andamento do cronograma
da Seleção.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.
9.8.

Ao candidato que omitir, fraudar e/ou falsificar informações em quaisquer
das etapas deste Processo de Seleção, impor-se-á a sua eliminação
neste certame, por meio de edital da comissão de seleção do PPGEco,
divulgado na homepage < http://sites.uepg.br/xxx/ >;
O candidato deverá comparecer à prova munido de documento oficial de
identificação com foto;
Estará impossibilitado de realizar a prova o candidato que chegar após os
horários de início estabelecidos neste Edital;
O não comparecimento à prova de seleção ou o não envio de algum dos
documentos necessários implicará na eliminação do candidato;
Junto com o resultado final do processo de seleção serão divulgados os
procedimentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos
aprovados;
O curso funcionará em tempo integral, podendo haver atividades pelo turno
da manhã, tarde e noite;
A concessão de bolsa de estudo estará condicionada à disponibilidade de
cota anual das agências de fomento;
Os casos omissos serão avaliados em primeira instância pela Comissão do
Processo de Seleção e, em segunda instância, pelo Colegiado do PPGEco.
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10. INFORMAÇÕES:

Programa de Pós-Graduação em Economia– PPGEco
Endereço:
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Campus Central - Bloco D - Sala 214
Praça Santos Andrade, n.º 01 - Centro - CEP 84010-919
Ponta Grossa - PR
Fone: 42-3220-3394
e-mail:
PPGeco <ppgeco@uepg.br> ;
Departamento de Economia<decon.uepg@gmail.com>
http://www3.uepg.br/ppgeco/

Ponta Grossa, 29 de novembro de 2016.

Prof. Dr. Karlo Marques Junior
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia
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ANEXO I
PROGRAMA DA PROVA E BIBLIOGRAFIA

MICROECONOMIA
Teoria do Consumidor; Curva de Demanda; Teoria da produção ;Custo de Produção; Curva de
Oferta da Firma e da Indústria de curto e longo prazos; Concorrência Perfeita - O equilíbrio da
empresa em concorrência perfeita; Monopólio - Equilíbrio da empresa monopolista;
Concorrência Monopolística; Oligopólio - Caracterização da estrutura oligopolística; Equilíbrio
Geral e Teoria do Bem-estar; Teoria dos jogos.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
NICHOLSON, Walter. Microeconomic theory: basic principles and extensions. Seventh
edition, Driden Press, 1998
PINDYCK, Robert e Rubenfeld, D. Microeconomia, 6 a ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2006.
VARIAN, H. Microeconomia: Princípios Básicos, Tradução da 7ª Edição Americana Rio de
Janeiro: Editora Campus, 2006.
MACROECONOMIA
Políticas Monetária e Fiscal; Modelo IS-LM e IS-LM-BP; Curva de Phillips; Teoria dos Ciclos
Reais; Rigidez de Preços e Salários e Modelos Novos Keynesianos; Crescimento - Modelo de
Solow e Crescimento endógeno; Economia Aberta – Noção de taxa de câmbio real e nominal e
Equação de Paridade de juros e de preços; Investimento e Consumo.
BLANCHARD, O. Macroeconomia. 4 a ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. 10ª ed. São Paulo: McGrawHill do Brasil, 2009.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. 7a ed. Rio de Janeiro, LTC 2010.
JONES, C.E. Introdução à Teoria do Crescimento Econômico 2ª. ed. Rio de Janeiro: Campus,
2000.
LOPES, L. M. & VASCONCELLOS, M A S. Manual de Macroeconomia Básico e
Intermediário. São Paulo: Atlas, 2000

MATEMÁTICA
Noção de Conjunto; Funções; Álgebra Linear; Limites, Derivadas Parciais e Diferencial Total;
Integrais; Equações diferenciais e em diferenças.
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CHIANG, A.C. Matemática para Economistas. São Paulo: McGraw-Hill.
SIMON, Carl & Blume, L. Mathematics for Economists. New York: Norton, 1994.
ESTATÍSTICA
Distribuições de Probabilidade: Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrica, Hipergeométrica,
Uniforme, Normal, Lognormal, Qui-quadrado, t e F; Inferência estatística - Estimação por
ponto e por intervalo. Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e grandes
amostras. Intervalo de confiança e teste de hipóteses. Tipos de erro. Nível de significância;
Análise de Regressão. O modelo clássico de regressão linear, suas hipóteses básicas e violações.
Estimadores de mínimos quadrados ordinários e suas propriedades. Intervalos de confiança e
teste de hipóteses;
GUJARATI, D. N. & PORTER, D. C. Econometria Básica.5.ed. - São Paulo: Mcgraw Hill/ Bookman,
2011.

HILL, C; GRIFFITHS, W & JUDGE,G. Econometria. São Paulo: Saraiva, 2000. MADDALA,
G. Introduction to Econometrics. New York: MacMillan.
PINDYCK, R. e Rubenfeld, D. Econometric Models and Economic Forecasts. New York:
McGraw-Hill.
WOOLDRIDGE, J. M.Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna - Tradução da 4ª edição
norte-americana- São Paulo: Cencage Learning, 2012.
MEYER, P. L. Probabilidade – Aplicações à Estatística. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos
Editora, 1983.
TOLEDO, G.L e OVALLE, I.I. Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1995.

ECONOMIA BRASILEIRA
Principais temas da economia brasileira da década de 1930 aos dias atuais: A Industrialização
e a política econômica no Período 1930-1945; Plano de Metas; Os planos Trienal e PAEG; O
chamado Milagre Econômico da década de 1970 e o II PND; A crise da década de 1980 e a
política econômica do período; Abertura Comercial da década de 1990 e o Plano Collor; Plano
Real e a política econômica no Período 1994-2002; Economia brasileira dos governos Lula e
suas políticas econômicas.
ABREU, M.P. A Ordem do Progresso: 100 anos de Política Econômica na República. Rio de
Janeiro: Campus, 1989.
CASTRO, A.B. de e Souza, F.E.P. de. A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Rio de
Janeiro: Paz e Terra. 1985.
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GAMBIAGI, F.; VILLELLA, A.; BARROS DE CASTRO, L; HERMMAN, J. Economia
Brasileira e Contemporânea (1945-2004). Editora Elsivier/Campus, 2005.
IPEA. Presente e Futuro do Desenvolvimento Brasileiro (org. André Bojikian Calixtre; André
Martins Biancarelli; Marcos Antonio Macedo Cintra). IPEA, Brasília, 2014.
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