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1. Torna-se público que, de 02 de janeiro de 2014 a 01 de fevereiro de 2014 estão abertas as 

inscrições de candidatos à seleção do Curso de Mestrado em Economia Aplicada, visando ao 

preenchimento de até 10 (dez) vagas para a turma de 2014. 

 

2. Itens de avaliação: A seleção será baseada nos seguintes critérios: 

 

2.1. Prova de conhecimentos específicos (o programa da prova e bibliografia recomendada 

encontram-se no item 9 deste Edital); 

Observação: a prova de conhecimentos específicos será composta por questões objetivas de 

microeconomia, macroeconomia, estatística, e por duas questões discursivas referentes às 

duas linhas de pesquisas do programa (linha_1: economia costeira e marinha, e linha_2: 

desenvolvimento de zonas costeiras e marinhas), com ênfase no conteúdo teórico de 

economia ambiental e dos recursos naturais e desenvolvimento regional. 

2.2. Análise do Curriculum Vitae do(a) candidato(a); 

Observação: se o candidato for detentor de mais de um diploma de graduação, serão 

consideradas apenas as notas do curso de maior afinidade com o Mestrado em Economia 

Aplicada. 

2.3. Entrevista. 

 

3. Critério de Seleção: a classificação no processo interno de seleção é definida pela Nota Final 

(NF) que varia de 0 (zero) a 10 (dez), composta das seguintes fases: 

3.1. Fase_1: mensurada por nota (N1), com peso de 60% da Nota Final (NF), sendo esta N1 

composta de duas etapas:  

3.1.1. Prova de conhecimentos específicos – 70% da N1 (NPC); 

3.1.2. Análise curricular e histórico de notas de graduação – 30% da N1 (NCV); 

A nota parcial da Fase_1 (N1) é dada por: 

N1 = (0,7)NPC + (0,3)NCV 

Serão considerados aprovados nesta Fase_1 os 15 (quinze) primeiros 

candidatos, classificados por ordem decrescente.  

 



3.2. Fase_2: mensurada por nota (N2), com peso de 40% da Nota Final (NF), avaliada pela 

entrevista aos (15) quinze candidatos selecionados na Fase_1, previamente descrita.   

A Nota Final (NF) é a soma da nota da Fase_1 (com peso 6, ou 60% do total da Nota Final) com 

a nota da Fase_2 (com peso 4, ou 40% do total da Nota Final). Serão considerados aprovados os 10 

primeiros candidatos com Nota Final (NF) maior ou igual a 6, classificados por ordem 

decrescente.  

A Nota Final (NF) é dada por: 

NF = (0,6)N1 + (0,4)N2 

 

4. Calendário do processo seletivo, datas da prova e das entrevistas: 

i. Período de inscrição: de 02 de janeiro de 2014 a 01 de fevereiro de 2014; 

ii. Período da divulgação da homologação dos candidatos: de 03/02/2014 a 

05/02/2014; 

iii. Prova de conhecimentos específicos: aos candidatos homologados, será no dia 

11/02/2014 (terça-feira), na sala 4214/Pavilhão_04, Campus Carreiros, FURG, Rio 

Grande, RS, das 9h às 12h; 

iv. Resultado da Fase_1: será divulgado no site www.siposg.furg.br, até o dia 

19/02/2014; 

v. Fase_2 - entrevistas: ocorrerão no período de 24/02/2014 a 27/02/2014 e serão 

agendadas e comunicadas aos candidatos selecionados para a Fase_2 pela secretaria 

do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada; 

vi. Resultado final do processo seletivo: será divulgado no site www.siposg.furg.br, até 

o dia 28/02/2013; 

vii. Matrícula: os candidatos aprovados no Processo Seletivo deste Edital deverão 

comparecer à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada – 

PPGE no dia 10/03/2013, das 13h às 17h, para efetivação da matrícula. 

Endereço: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada – 

PPGE; Prédio Anexo ao Pavilhão 04, Corredor E, Campus Carreiros, ICEAC-FURG, 

Rio Grande, RS. Cep: 93205-900. Telefone: (53)3293 5096. 

 

5. Quanto às inscrições do processo seletivo: 

5.1. Serão realizadas no período de 02/01/2013 a 01/02/2013, exclusivamente pelo site 

www.siposg.furg.br.  

 

5.2. Público Alvo: são candidatos os portadores de diploma de nível superior em economia, e 

áreas afins à economia, a critério da Comissão de Seleção do PPGE. 

 

5.3. Inscrição e documentos necessários: os documentos necessários para a inscrição (exceto os 

formulários eletrônicos a serem preenchidos) devem ser digitalizados (com utilização de 

scanner ou outros meios) e anexados quando da inscrição no Sistema de Inscrição em Pós-

graduação (SIPOSG) da FURG, no sítio http://www.siposg.furg.br. Os documentos 

digitalizados não precisam de autenticação. 
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Atenção: O SIPOSG aceita inscrições onde a soma de todos os arquivos não ultrapasse 50MB. Se 

os arquivos de sua inscrição estiverem muito grandes, procure converter para formatos mais 

econômicos como .jpg e .pdf. Isso facilitará o processo.  

 

Os seguintes documentos (em arquivos) são necessários: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida on-line, disponível na página do SIPOSG na 

internet.  

b) Fotografia 3x4 digitalizada; 

c) Cópia da Carteira de Identidade e Título de Eleitor (frente e verso), e Certificado de 

Reservista (quando for o caso);  

d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

e) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

f) Curriculum Vitae "documentado" no modelo Lattes completo (lattes.cnpq.br), contendo a 

carga horária de cada atividade (ex. cursos, mini-cursos, docência, etc.). Assim, além do 

arquivo do CV, o candidato deve montar e fornecer um arquivo único com as cópias digitais 

que comprovem as atividades do CV, por ordem de citação das mesmas no currículo. Os 

documentos de COMPROVACÃO, em relação ao CV Lattes são: cópias de certificados de 

apresentações em Congressos ou similares (sem necessidade de incluir os resumos), copias 

de certificados de cursos, e outros; cópia da 1a. página de artigos ou relatórios ou outros 

documentos publicados ou produzidos. 

g) Cópia do Diploma de curso superior - graduação (ou atestado de conclusão de curso, 

assinado por órgão competente); 

h) Cópia do Histórico Escolar da graduação (disciplinas cursadas e graus obtidos); 

i) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$50,00, realizada através da 

Guia de Recolhimento Único (GRU) gerada ao final da inscrição on line. 

    --------------------------------------------------------------------------- 

Atenção: A ficha de inscrição eletrônica deverá ser preenchida pelo candidato e devem ser 

anexados os arquivos com os documentos solicitados digitalizados. Depois de conferir as 

informações, o candidato deverá clicar em “INSCREVER” para efetivar a inscrição.  

 

 

6. Recursos 

6.1. Recurso ao resultado da homologação das candidaturas e de qualquer uma das fases da 

avaliação deve ser encaminhado por escrito ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Economia Aplicada, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da 

divulgação dos resultados.  

Local e horário de atendimento: 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada – PPGE; Prédio 

Anexo ao Pavilhão 04, Corredor E, Campus Carreiros, ICEAC-FURG, Rio Grande, 

RS. Cep: 93205-900. Telefone: (53)3293 5096. Horário de atendimento: das 13h às 

17horas. 



 

6.2. A análise dos recursos será feita pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Economia Aplicada levando em conta a aplicação dos critérios dispostos neste Edital.  

 

7. Bolsa de Estudos 

O Programa não garante a concessão de bolsa de estudos para os candidatos aprovados. A 

disponibilidade de bolsas depende das agências de fomento e serão distribuídas por 

deliberação da Coordenação do PPGE. 

Todo candidato aprovado deverá informar à Coordenação do PPGE em caso de ser portador 

de bolsa de estudos concedida através de sua instituição de origem ou outra agência de 

fomento. 

 

 

8. Disposições Finais 

8.1. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver 

pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 

8.2. Os candidatos deverão estar presentes no local, data e hora, determinadas para a prova 

escrita de conhecimentos específicos, munidos de documento de identificação com foto, 

caneta azul ou preta, lápis e borracha. 

8.3. Em caso de empate na Nota Final (NF), terá prioridade o candidato que obtiver o conceito 

mais elevado nas questões discursivas.  

8.4. Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas. 

8.5. Não é obrigatório o preenchimento do número de vagas oferecidas pelo Programa. 

8.6. A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos neste Edital. 

8.7. O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e do Regimento Geral da Universidade Federal do Rio 

Grande. 

8.8. Informações podem ser obtidas na secretaria do Programa, pelo telefone (53)-32935096, 

pelo e-mail: ppge@furg.br, pelo site do programa (www.ppge.furg.br), e/ou pela página do 

SIPOSG (Sistema de Inscrição em Pós-graduação): http://www.sisposg.furg.br  

 

 

9. Programa da prova de conhecimentos específicos e bibliografia recomendada 

A prova para seleção ao curso de Mestrado em Economia Aplicada do PPGE terá conteúdos 

das áreas de microeconomia, macroeconomia, estatística, economia ambiental e dos recursos 

naturais, e desenvolvimento regional, abrangendo os seguintes tópicos: 

 

Microeconomia: A curva de demanda e a teoria do comportamento do consumidor. Teoria da 

produção. Teoria dos custos de produção. A curva de oferta da firma e da indústria de curto e longo 

prazos. Estruturas de Mercados: concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística, 

oligopólio. Modelos clássicos – Cournot, Bertrand e Edgeworth. Equilíbrio Geral e Teoria do Bem-

estar. 

Bibliografia sugerida 

a) Básica 

mailto:ppge@furg.br
http://www.ppge.furg.br/
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1. Pindyck, Robert e Rubenfeld, D. Microeconomia, 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

2. Varian, H. Microeconomia: Princípios Básicos, tradução da 7ª ed. Americana Rio de Janeiro: 

Editora Campus, 2006. 

b) Complementar 

3. Gibbons, R. Game Theory for applied economists. Princeton University Press, 1992.  

4. Nicholson, Walter. Microeconomic Theory: basic principles and extensios. Seventh edition, 

Driden Press, 1998. 

 

 

Macroeconomia: Modelo Mundell-Fleming e regimes cambiais. Oferta e demanda agregadas e 

curva de Phillips. Crescimento econômico – Modelos de Solow e de crescimento endógeno.  

Bibliografia Sugerida 

a) Básica 

1. Dornbusch, R.; Fisher, S.; Startz, R.. Macroeconomia. 10
a
 edição. São Paulo: McGraw-Hill do 

Brasil, 2009. 

2. Mankiw, N.G.. Macroeconomia. 7
a
 edição. Rio de Janeiro, LTC 2010. 

3. Jones, C.E.. Introdução à teoria do Crescimento Econômico. 2
a
 edição. Rio de Janeiro: Campus, 

2000. 

b) Complementar 

4. Blanchard, O.. Macroeconomia. 4
a
 edição. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

5. Lopes, L.M.; Vasconcellos, M.A.S.. Manual de macroeconomia Básico e Intermediário. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

 

 

Estatística: a) Inferência estatística: estimação por ponto e por intervalo; propriedades desejáveis 

dos estimadores em pequenas e grandes amostras; intervalo de confiança e testes de hipóteses; tipos 

de erro; nível de significância. b) Análise de Regressão: o modelo clássico de regressão linear e suas 

hipóteses básicas; estimadores de mínimos quadrados ordinários e suas propriedades; intervalo de 

confiança e teste de hipóteses; violação das hipóteses básicas do modelo clássico de regressão linear: 

testes de diagnósticos e procedimentos de correção; regressão com variável dummy.  

Bibliografia Sugerida  

a) Básica  

1. Gujarati, D.. M. Econometria Básica, Campus-Elsevier, 2006. 

1. Meyer, P.L.. Probabilidade - Aplicações à Estatística. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos 

Editora, 1983.  

2. Wooldridge, J. M.. Introdução à Econometria: Uma abordagem Moderna, Pioneira, 2006, 

Thomson Learning. ( Tradução da 2
a
 Edição Introductory Econometrics: A Modern Approach, 

South Western College Publishing). 

b) Complementar 

3. Hill, C; Griffiths, W; Judge, G.. Econometria. São Paulo: Saraiva, 2000.   

4. Madalla, G. Introduction to Econometrics. New York: MacMillan.1988. 

5. Pindyck, R. e Rubenfeld, D. Econometric Models and Economic Forecasts. New York: Mc-

Graw-Hill. 

 



Economia ambiental e dos recursos naturais: Fundamentos de economia do meio ambiente. A 

Economia dos Recursos Naturais – noções básicas dos modelos de extração dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis e métodos de valoração econômica dos recursos naturais; A Economia 

da Poluição – conhecimentos básicos de externalidades, do teorema de Coase e do princípio 

poluidor-pagador;  

Bibliografia Sugerida  

a) Básica 

Faucheux, S.; Noel, J.F.. Economia dos recursos naturais e do meio ambiente, Ed instituto Piaget, 

Lisboa 1995.  

May, P.H.; Lustosa, M.C.; Vinha, V.. Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003.  

b) Complementar 

Motta, R.S.. Manual para valoração econômica dos recursos naturais, Brasília, MMA, 1998.  

Patterson, M.; Glavovic, B.. Ecological Economics of the Oceans and Coasts. Edward Elgar 

Publishing, Massachusetts, USA, 1a. edição, 2008.  

Pearce, D.; Turner, R.K.. Economics of natural resources and the environmental. John Hopkings 

University Press.Baltimore, 1990. 

 

 

Desenvolvimento Regional: Desenvolvimento econômico e urbanização; teorias do 

desenvolvimento econômico regional; Modelos de Localização; Matriz Insumo-Produto;  

Bibliografia Sugerida 

a) Básica 

Clemente, A.; Higachi, H. Economia e Desenvolvimento Regional. São Paulo: Atlas, 2000. 

Fujita, M.; Krugman, P.; Venables, A. Economia Espacial. São Paulo: Futura, 2002.  

b) Complementar 

Diniz, C.C.; Lemos, M. B. (org.) Economia e território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

 

 

10. Casos Omissos 

Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação do Curso. 

 

Rio Grande, 28 de dezembro de 2013. 

 

 


