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A FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças tem por missão contribuir para o ensino e a 
expansão do conhecimento na área de economia, bem como fornecer aos seus alunos as habilidades 
necessárias para o desenvolvimento de carreiras sólidas como profissionais de economia. Em linha com 
esta proposta, o Programa de Doutorado em Economia é destinado a estudantes que pretendem seguir 
uma carreira acadêmica ou ocupar posições em áreas estratégicas do governo, de instituições de 
pesquisa, ou do meio empresarial. O programa combina cursos, seminários e atividades de pesquisa que 
capacitam os alunos a utilizarem métodos da fronteira do conhecimento na análise de problemas 
econômicos teóricos e aplicados.  

O PROGRAMA: O Doutorado em Economia da EPGE é um curso de duração ideal de quatro anos e segue 
a estrutura das melhores universidades internacionais. Durante o primeiro ano, os alunos adquirem um 
treinamento rigoroso em teoria econômica (Microeconomia, Macroeconomia e Econometria). O segundo 
ano é dedicado às áreas de especialização. 

A FGV EPGE oferece atualmente sete campos: Desenvolvimento Econômico, Econometria, Economia 
Dinâmica e Monetária, Economia Internacional, Finanças, Microeconomia Aplicada,  e Teoria Econômica. 
Os alunos devem cursar um mínimo de seis disciplinas eletivas, satisfazendo os requisitos de 
especialização em pelo menos duas áreas específicas (duas disciplinas dentro de determinada área). 
Além disso, os alunos precisam cursar quatro disciplinas do ciclo de pesquisa: Teoria Econômica 
Avançada (I e II), Teoria dos Jogos e uma disciplina de Econométrica.

Os dois anos seguintes são dedicados à pesquisa em tempo integral e ao preparo da tese de doutorado. 
Os alunos participam ativamente da vida acadêmica, assistindo aos seminários de pesquisadores 
convidados e apresentando seus trabalhos em curso nos seminários de tese.
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UM AMBIENTE DE PESQUISA ESTIMULANTE: A FGV EPGE possui um grande compromisso com a 
pesquisa acadêmica de excelência. De acordo com o ranking da Tilburg University baseado em 
publicações, a FGV EPGE ocupa o primeiro posto entre os departamentos de economia da América 
Latina. Publicações recentes incluem artigos na The American Economic Review, Economics Letters, 
Games and Economic Behavior, International Economic Review, Journal of Economic Theory, entre 
outros.

A EPGE possui um corpo docente com grande variedade de interesses de pesquisa. Os pesquisadores 
interagem intensamente com os alunos, o que é refletido no grande número de trabalhos em coautoria. 
No período 2012-2016, os professores da FGV EPGE publicaram 93 artigos em periódicos de excelência, 
sendo 45% destes em coautoria com os alunos de pós-graduação. 

Saiba mais sobre as publicações da EPGE | Saiba mais sobre as publicações dos estudantes

Os seminários acadêmicos englobam as diferentes vertentes da economia. Essa diversificação tem a 
intenção de equilibrar o desenvolvimento nos alunos de uma boa cultura econômica geral combinada à 
especialização necessária para a realização de pesquisas de alta qualidade. O programa de seminários 
compreende especialistas de alto nível nacionais e internacionais. Em anos recentes, a FGV EPGE 
organizou seminários com a participação dos seguintes laureados do Prêmio Nobel de Economia: James 
Heckman (2011, 2012), Robert Engle (2011), Christopher Sims (2013), Edward Prescott (2013), Robert 
Lucas, Jr. (2013, 2016), John Nash (2014) e Erick Maskin (2014, 2016).

Saiba mais sobre as Nobel Lectures | Saiba mais sobre professores visitantes

MERCADO DE TRABALHO: O sucesso do programa é refletido na rápida absorção dos nossos 
recém-doutores pelo mercado de trabalho acadêmico e não-acadêmico. Nossos egressos atuam como 
professores em universidades no Brasil e exterior, em posições estratégicas no setor financeiro privado e 
no empresarial, além de cargos de destaque no setor público (Banco Central, BNDES, IPEA, agências 
reguladoras, ministérios, dentre outros) e em agências multilaterais (FMI, World Bank, BID, dentre outras).
 

Palestra de fim de ano do Professor Robert Lucas, Jr. Reunião da Association for Public Economic Theory

Professor John Nash na FGV EPGE

http://epge.fgv.br/pt/internacional/nobel-lectures
http://epge.fgv.br/pt/pessoas/visitantes
http://epge.fgv.br/pt/pesquisa/producoes
http://epge.fgv.br/pt/pesquisa/publicacoes-discentes


INSCRIÇÕES: Ressaltamos que não é necessário possuir título de Mestre para a inscrição no Programa de 
Doutorado em Economia da FGV EPGE. Candidatos que possuam graduação em Economia ou em cursos 
com ênfase em métodos quantitativos - matemática, estatística, engenharia etc - são fortemente 
encorajados a se inscrever em nosso programa. 

Informações adicionais podem ser obtidas em nosso website:

www.epge.fgv.br

Contato:

Secretaria da EPGE

Tel: +55 21 3799-5479
E-mail: secepge@fgv.br

Praia de Botafogo, 190, 11º andar
CEP: 22250-900
Rio de Janeiro | RJ | Brazil

http://epge.fgv.br/pt/pos-graduacao/doutorado-mestrado/processo-seletivo/doutorado-direto



