
Estão abertas, de 24 de maio a 24 de junho de 2019, as inscrições para o 

processo seletivo interno do Programa de Pós-Graduação em Economia da 

Universidade Federal de Viçosa para ingresso no segundo semestre letivo de 

2019. A seleção será constituída de três etapas: 

 
1. Prova de conhecimentos (100 pontos) 

Prova presencial de conhecimentos sobre matemática, macroeconomia e 

microeconomia a ser realizada no dia 08 de julho de 2019, às 8:00, no 

Departamento de Economia da UFV. 

Conteúdo: 

 Matemática: funções; cálculo diferencial; cálculo integral; otimização estática. 

 Microeconomia: demanda e oferta; equilíbrio de mercado; elasticidade; 

escolha ótima do consumidor; escolha ótima do produtor. 

 Macroeconomia: demanda agregada e oferta agregada; modelo IS/LM; 
modelo Mundell-Fleming; curva de Phillips; crescimento econômico. 
Bibliografia sugerida: 

BLANCHARD, O. J. Macroeconomia. 5 ed., Longman do Brasil, 2010. 

CHIANG, A. C.; WAINWRIGHT, K. Matemática para economistas. 4. ed., 

Elsevier, 2006. 

FROYEN, R. T. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MANKIW, N. G. Macroeconomia. 7 ed., LTC, 2010. 

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 7 ed., Makron Books, 

2010. 

SIMON, C. P.; BLUME, L. Matemática para economistas. Bookman, 2004. 

SIMONSEN, M. H.; CYSNE, R. P. Macroeconomia. 4 ed., Atlas, 2009. 

VARIAN, H. Microeconomia - princípios básicos. 7 ed. Campus, 2006. 

Os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na prova de 

conhecimentos serão desclassificados. 

 

2. Análise de currículo (100 pontos) 

O currículo dos candidatos (referente ao período 2014 a 2018) será avaliado 

com base nas seguintes pontuações: 

 Artigo publicado ou com aceite definitivo para publicação em periódicos 

avaliados no Qualis/Capes da área de economia: A1 (100 pontos); A2 (80 

pontos); B1 (60 pontos); B2 (40 pontos); B3 (25 pontos); B4 (15 pontos); B5 (5 

pontos). 

 Organização de livro com ISBN: 40 pontos. 

 Capítulo de livro com ISBN: 15 pontos. 

 Artigo completo publicado em anais do Encontro Nacional de Economia 
(ANPEC) e do Encontro Brasileiro de Econometria (SBE): 7 pontos. 

 Artigo completo publicado em anais do Encontro Nacional da Sociedade 

Brasileira de Economia Política (SEP) e do Congresso da Sociedade Brasileira 

de Economia, Administração e Sociologia e Rural (SOBER): 5 pontos. 

 Artigo completo publicado em anais de outros eventos científicos: 3 pontos. 

 Resumo publicado em anais de outros eventos científicos: 2 pontos. 

 Iniciação científica: 4 pontos por ano. 

 Participação em outros projetos de pesquisa: 3 pontos por ano. 

 Monitoria/tutoria: 2 pontos por semestre. 



A soma dos pontos obtidos por cada candidato será convertida em uma nota 

entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos. O candidato aprovado na primeira etapa do 

processo seletivo que possuir a maior pontuação do currículo receberá nota 

100 (cem). A nota dos demais candidatos será calculada proporcionalmente à 

nota do candidato com maior pontuação por regra de três simples. 

O candidato deverá anexar o currículo e os comprovantes durante a inscrição. 

Toda publicação declarada pelo candidato em seu currículo deverá ser 

comprovada. 

 
3. Entrevista (100 pontos) 

No dia 08 de julho de 2019, às 14:00, no Departamento de Economia da UFV, 
será realizada uma entrevista com os candidatos visando avaliar desenvoltura, 

propósitos de estudo e pesquisa e perspectivas de dedicação ao mestrado. 

Será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos a cada candidato de 

acordo com seu desempenho na entrevista. 

 
Nota final 

A nota final dos candidatos classificados será calculada como uma média 

ponderada das notas obtidas na prova de conhecimento (com peso 0,5), no 

currículo (com peso 0,25) e na entrevista (com peso 0,25). 

A nota final será utilizada para fazer a classificação geral dos candidatos que 

não forem desclassificados na prova de conhecimento. Dependendo do 

número de vagas disponíveis, os candidatos classificados serão considerados 

“aprovados” ou “suplentes”. 
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