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Q: Que cursos de pós-graduação são oferecidos pelo departamento de Economia da PUC-Rio? 
R: Um Mestrado Acadêmico em Economia, um Doutorado em Economia e um novo programa de 
Mestrado Profissional em Macroeconomia e Finanças. Esse documento trata apenas de perguntas 
relacionadas ao novo Mestrado Profissional; mais informações sobre os programas de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado podem ser encontradas no endereço http://www.econ.puc- 
rio.br/categoria/posgraduacao 

Q: O curso pode ser feito à noite/em meio expediente/à distância? Quais os dias e horários das aulas? 
R: O mestrado profissional é presencial, mas em tempo parcial. As aulas das disciplinas do primeiro 
ano são às terças, quartas e quintas das 19:30 às 22:45, com 15 minutos de intervalo. As monitorias 
são às segundas e sábados, alternadamente. As aulas das disciplinas do segundo ano são de segunda à 
quinta (das 19:30 às 22:45, com 15 minutos de intervalo). As disciplinas da ênfase em Macroeconomia 
são segundas e quartas e as disciplinas da ênfase em Finanças são terças e quintas. As monitorias são 
nas sextas e sábados. Os dias de aula e monitoria poderão ser alterados de acordo com a disponibilidade 
dos professores. 

Q: Onde serão as aulas? 
R: No campus da Gávea. 

Q: Qual a duração do programa? 
R: Dois anos. As aulas se iniciam em fevereiro do primeiro ano e a defesa da dissertação ocorre no 
mês de março ou abril seguinte ao final do segundo ano. É possível, mas não desejável, adiar a defesa 
da dissertação. O prazo máximo para defesa de dissertação é 36 meses após o início do curso. Caso o 
aluno não defenda a dissertação com êxito, ele fará jus a um diploma de especialização (lato sensu). 

Q: Qual o prazo para cumprimento de todos os créditos? 
R: 36 meses 

Q: O que acontece caso o aluno não cumpra todos os créditos no prazo estabelecido? 
R: O aluno será jubilado. 

Q: Quando serão as aulas? 
R: A periodicidade é semestral, com semestres letivos de 15 semanas de março ao início de julho e de 
agosto a início de dezembro. 

Q: Qual a carga horária do curso? 
R: A carga horária é a mesma do nosso Mestrado Acadêmico. A carga letiva total do programa é de 
450 horas/aula (10 disciplinas semestrais de 45 horas) ou 30 créditos. Este total não inclui a cadeira 
“Dissertação de Mestrado”, pois esta tem carga flexível. 

Q: Vocês oferecem bolsas de estudo? 
R: Não. 

Q: Qual é o custo do programa? 
R: O valor do investimento é de 24 parcelas de R$ 3.920,00 ou 30 parcelas de R$3.320,00. Estes 
valores são reajustados anualmente pelo IPCA. O pagamento será feito via boleto bancário. O valor 
dos pagamentos mensais independe do número de créditos sendo cursados. 
 



Q: Qual o valor da taxa de inscrição? 
R: Não há taxa de inscrição. 

Q: Quantos alunos são admitidos por ano? 
R: Até 30 alunos. 

Q: Como e quando ocorre o processo de admissão para o mestrado profissional? 
R: O processo seletivo tem início em outubro. Ver Edital de Seleção http://www.econ.puc-
rio.br/uploads/edital_mestrado_profissional.pdf. 

Q: Quando os resultados do processo de admissão são anunciados? 
R: Ver Edital de Seleção (http://www.econ.puc-rio.br/uploads/edital_mestrado_profissional.pdf) 

Q: Que línguas são usadas nos cursos? 
R: Em geral português, com leituras em inglês. Ocasionalmente haverá palestras e aulas em inglês. 

Q: Quantas turmas são abertas por ano? 
R: Apenas uma turma é selecionada por ano, para início das aulas em março. 

Q: O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)? 
R: Sim. 

Q: Que título eu receberei depois de cursar o Mestrado Profissional? 
R: O programa dará título de Mestre em Macroeconomia e Finanças. Assim como o Mestrado 
Acadêmico, o Mestrado Profissional concede um diploma para todos os alunos que tiverem cumprido 
os créditos e que tiverem a dissertação de mestrado aprovada. O diploma de um Mestre Profissional é 
reconhecido pelo Ministério da Educação/CAPES e garante os mesmos direitos de um Mestrado 
Acadêmico e pode ser usado para ingresso em programas de Doutorado. 

Q: Pode-se ingressar no Mestrado Profissional sem a graduação? 
R: Não. 

Q: Quais são as regras para aprovação nas disciplinas e jubilamento? 
R: Os critérios para aprovação nos cursos seguem as regras da PUC-Rio (http://www.puc- 
rio.br/ensinopesq/ccpg/regras/). A média para ser aprovado nos cursos é 6,0 (seis). 


