Curso de Doutorado em Economia

Processo Seletivo para 2018.1
1. Admissão no Curso de Doutorado Direto em Economia
O Doutorado Direto, processo em que o aluno decide se candidatar ao Doutorado
sem passar pelo Mestrado da EPGE, é aberto a portadores de diploma de
graduação em qualquer área de conhecimento.
As inscrições para o processo seletivo do Doutorado Direto da EPGE ocorrem no
período de 26 de junho a 20 de outubro de 2017.
Documentação exigida dos candidatos que desejam participar do processo
seletivo do curso de Doutorado direto da EPGE:
1. Formulário de inscrição
2. Currículo atualizado, podendo ser o Currículo Lattes;
3. Duas cartas de recomendação de profissionais que possam avaliar
adequadamente sua potencialidade acadêmica;
4. Resultado em pontuação e classificação no exame da ANPEC
(Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia)
realizado a partir de 2012 e/ou GRE (Graduate Record Examination
– General Test).
5. Observações:
a. Fica a critério do candidato decidir qual enviar ou se envia os
dois resultados.
b. Para acessar o calendário do Exame na página da ANPEC:
www.anpec.org.br
c. É preciso informar no ato da inscrição que o propósito do
exame é para aplicação ao Doutorado em Economia na
FGV/EPGE.
d. O candidato inscrito no exame da ANPEC em 2017 deve enviar
o comprovante de inscrição para o e-mail secepge@fgv.br.
6. Histórico escolar do principal curso de graduação;
7. Outras informações que o candidato julgue serem procedentes para
avaliação de sua potencialidade em pesquisa.
Os itens de (1) a (6) são obrigatórios e o item (7) é opcional.
O envio destes documentos deverá se dar necessariamente até o dia 20/10/2017.
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Endereço para envio da documentação exigida:
Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA Processo Seletivo Doutorado
EPGE
Praia de Botafogo, 190, Sala 314 – 3º andar
CEP: 22250-900 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil
Telefone: (21) 3799-5757
E-mail: srarj@fgv.br
O horário de atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h.
OBS: Os candidatos devem contatar a Escola no tempo adequado após o envio de
documentos com o objetivo de se certificarem que a solicitação de inscrição foi
devidamente recebida e que não há nenhuma outra pendência.
2. Bolsas de Estudo
Os alunos do programa tipicamente têm como obter bolsa de estudo integral, de
acordo com o respectivo curso. Os valores e regras de obtenção e manutenção das
bolsas sujeitam-se às normas estabelecidas pelas agências públicas de fomento, a
saber, CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
CAPES/PROEX (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior /
Programa de Excelência Acadêmica) e FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro). Parcerias com algumas instituições privadas têm
possibilitado também, ao longo dos últimos anos, a provisão de algumas bolsas
adicionais.
3. Calendário
Início das Inscrições: 26/06/2017;
Encerramento das Inscrições: 20/10/2017;
Início do período de matrícula: 06/11/2017;
Término do período de matrícula: 30/11/2017;
Módulo de Nivelamento I: 21/11/2017 à 15/12/2017;
Módulo de Nivelamento II: 02/01/2018 à 05/01/2018;
Início das aulas do curso de Doutorado: 08/01/2018.
ANPEC:
Caso o candidato necessite acessar os Calendários dos Exames:
www.anpec.org.br
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4. Matrícula
A matrícula no curso de Doutorado em Economia deverá ser realizada no
período de 06/11/2017 à 30/11/2017.
O candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos na
Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA, localizada na Sala 314 – 3º andar do
Edf. Sede da FGV, de 2ª a 6ª feiras, das 9h às 18h:
1.
2.
3.
4.

Formulário de inscrição disponível no site da Escola;
Termo de Responsabilidade no site da Escola;
Cópia do currículo Lattes/CNPq (www.cnpq.br);
Cópia autenticada da carteira de identidade ou Passaporte, no caso de
candidato estrangeiro;
5. Cópia autenticada da Certidão de nascimento ou casamento;
6. Cópia autenticada do CPF - No caso dos candidatos estrangeiros o CPF será
solicitado somente no caso de aprovação no processo seletivo. O
documento obrigatório para efetivação da matrícula;
7. Cópia autenticada do diploma e do histórico escolar de graduação. No caso
de aluno estrangeiro, a tradução juramentada e a consularização dos
documentos são obrigatórias;
Caso não possa comparecer para entrega dos documentos,
excepcionalmente, encaminhá-los por SEDEX para o endereço abaixo:

poderá,

Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA Processo Seletivo Doutorado
EPGE
Praia de Botafogo, 190, Sala 314 – 3º andar
CEP: 22250-900 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil
Telefone: (21) 3799-5757

5. Disposições Finais
•

Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Coordenação do
Curso;

•

A Comissão de Seleção se reserva o direito de não preencher todas as vagas
caso considere que os candidatos não atinjam score mínimo necessário
para a sua aprovação no processo seletivo;

•

Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos na
Secretaria dos respectivos Programas de Pós-Graduação em até 30 (trinta)
dias após a divulgação do resultado da seleção. Após a data, este material
será descartado;
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•

Os candidatos inscritos neste Processo estão sujeitos às normas constantes
deste Edital, bem como a Normas Complementares, Avisos
Oficiais e em demais documentos oficialmente divulgados;

•

Ao proceder a sua inscrição, o candidato estará aceitando integralmente as
regras estabelecidas neste Edital, não cabendo qualquer reclamação ou
recurso posterior;

•

Terá sua matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que houver
realizado sua inscrição e/ou matrícula fazendo uso de documentos ou
informações falsas, fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outro meio
ilícito;

•

É absoluta obrigação do candidato se manter informado sobre datas, locais
e prazos fixados no cronograma deste Edital, sendo de sua total
responsabilidade o prejuízo decorrente da inobservância desses dados.
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