
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE ECONOMIA 

 

EDITAL SELEÇÃO DE DOUTRADO - TURMA 2015 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

(STRICTO SENSU) 

 

A Universidade Federal Fluminense torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão 

abertas as inscrições para as provas de seleção do Curso de Pós-Graduação em Economia (Doutorado) de 01 

a 15 de Novembro de 2014. O processo seletivo será realizado no período de 1-3 de Dezembro de 

2014. 

Informações podem ser obtidas nos seguintes locais: 

Universidade Federal Fluminense 

Programa de Pós-Graduação em Economia 

Secretaria PPGE, sala 522. Edificio F. Campus do Gragoatá. 

Tels: (021) 2629-9735 / 2629-9736 

e-mail: economia@vm.uff.br 

URL: http://www.ppge.uff.br 

 

Horário de funcionamento da Secretaria para Inscrições: 

Segunda a sexta-feira, de 10 às 14 horas (manhã) e 14.30 às 18.30 horas (tarde) 

 

1 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

1.1 - Fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do CPF, para candidatos brasileiros, ou do 

Passaporte, para candidatos estrangeiros residentes no Brasil. 

1.2 - Fotocópia do Diploma ou Certidão de Conclusão de Cursode Pós-Graduação (Mestrado). 

Caso ainda não tenha tais documentos, o candidato poderá apresentar declaração emitida pelo 

Coordenador, ou autoridade equivalente de seu curso, atestando a condição de provável 

formando, ficando a matrícula condicionada, se aprovado, à apresentação da declaração de 

conclusão do curso de Mestrado. 

OBS: A aceitação de títulos obtida no exterior para fins de continuidade de estudos na UFF deverá 

estar de acordo com a Resolução 18/2002 do CEP, de 20 de fevereiro de 2002 

1.3 -Fotocópia do Histórico Escolar da Pós-Graduação (Mestrado). 

1.4 - Caso o candidato requeira isenção da prova de língua estrangeira, fotocópia de documento 

comprobatório de conclusão do respectivo curso e/ou certificado de aprovação em exame de 

proficiência, emitido por instituição credenciada. Esta isenção não é automática e dependerá 

de parecer da Banca Examinadora, inclusive, no caso de uma língua diferente daquelas para 

as quais são propostas as provas, mas pertinente quanto à pesquisa a desenvolver. 

1.5 – O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado através de GUIA DE 

RECOLHIMENTO DA UNIÃO – GRU – obtida na página da UFF (www.uff.br) e paga no 

mailto:economia@vm.uff.br
http://www.uff.br/


Banco do Brasil, em nome da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, UG: 153056, 

GESTÃO: 15227, Código de Recolhimento 288306, Nº de Referência 0250158457, no 

valor de R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais).  

1.6 - Ficha de Inscrição preenchida (a ser obtida na própria Secretaria do Programa ou na página do 

Programa de Pós-Graduação em Economia)  

1.7 - Pré-Projeto de Tese. Cópia impressa e em PDF (ver Modelo em Anexo 1). 

1.8 - Curriculum Vitae (formato CV-LATTES) 

1.9- 2 (duas) cartas de recomendação 

1.10- 2 (duas) fotos 3x4 

1.11 - Cópia dos 2 (dois) trabalhos acadêmicos mais relevantes, à escolha dos candidatos. 

1.12- Será facultada a inscrição pelos Correios, via SEDEX, mas a ausência de qualquer um dos 

documentos solicitados ou a disposição inadequada dos mesmos desqualificará a inscrição. 

Toda a documentação deverá ser encaminhada até o dia 15 de Novembro de 2014 (data 

de postagem) com AR (Aviso de Recebimento). 

 

2 - DAS VAGAS 

2.1- Serão oferecidas até 15 (quinze) vagas para o Doutorado, ano 2015, incluindo os alunos do 

PPGE que fizerem passagem direta do Mestrado para o Doutorado.  

Observações: 

1) O número de bolsas disponíveis a cada ano depende das concessões anuais das agências de 

fomento e sua distribuição depende dos critérios definidos pelo Programa na sua regulamentação 

que pode ser consultada no endereço http://www.ppge.uff.br/index.php/bolsas-e-estagio-

docencia/regulamento-da-gestao-de-bolsas 

 

3 - DA BANCA EXAMINADORA 

3.1 - A banca será composta por cinco professores designados pelo Colegiado da Pós-Graduação, os 

quais serão responsáveis pelo processo de seleção dos candidatos. 

 

4 - DA SELEÇÃO 

4.1 - Os candidatos inscritos submeter-se-ão a DUAS fases de avaliação, compreendendo: 

1ª fase (eliminatória): Esta fase será composta de duas provas escritas relativas a duas áreas 

escolhidas pelo candidato dentre as 3 (três) áreas de conhecimento seguintes: 

Macroeconomia, Microeconomia e História do Pensamento Econômico.  

2
a
 fase (eliminatória e classificatória): Exame do Pré-Projeto de Tese, exame de dois trabalhos 

elaborados pelos candidatos, exame de currículo, exame de histórico escolar e duas cartas 

de apresentação. 

4.2 - Da primeira fase (eliminatória) 

- As provas escritas serão realizadas com base na lista de pontos e na bibliografia mínima 

anexa a este Edital.  

- O candidato deverá escolher duas áreas das três mencionadas no ponto 4.1.    

- O candidato realizará DUAS provas relativas às duas áreas que ele escolheu. As provas 

consistirão na exposição escrita de um único ponto, à escolha do candidato, dentre os dois 

que serão sorteados de acordo com os pontos indicados no edital.  

http://www.ppge.uff.br/index.php/bolsas-e-estagio-docencia/regulamento-da-gestao-de-bolsas
http://www.ppge.uff.br/index.php/bolsas-e-estagio-docencia/regulamento-da-gestao-de-bolsas


- A bibliografia anexa aos pontos será considerada como bibliografia mínima, valorizando-se 

as adições feitas pelo candidato.  

- A nota final será de APROVADO ou REPROVADO. 

- Os candidatos dispõem de até 24 horas para apresentar recurso sobre o resultado da 

prova escrita a partir da divulgação das notas. 

4.3 – Da segunda fase (eliminatória e classificatória) 

- Esta fase compreenderá a análise do Pré-Projeto de Tese, dos trabalhos apresentados, do 

currículo, do histórico e das 2 (duas) cartas de recomendação. 

- O pré-projeto deverá ser redigido em português e seguir o modelo definido no Anexo II. 

- O candidato será chamado para entrevista na qual deverá esclarecer à Comissão de 

Seleção qualquer questionamento acerca do Pré-Projeto de Tese, dos trabalhos 

apresentados, do currículo, do histórico e das cartas de recomendação. 

- Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

- Os candidatos dispõem de até 24 horas para apresentar recurso sobre o resultado da 

segunda fase de avaliação. 

 

4.4 - Da prova de língua estrangeira  

- O candidato superará a prova de língua estrangeira apresentando acreditação de ter cursado 

estudos em, pelo menos, uma língua. 

 

4.5 - Da classificação 

- Desde que o candidato seja aprovado nas DUAS fases anteriores, a classificação final 

resultará da nota obtida na 2
a
 fase. 

- Se não for aprovado na prova de língua estrangeira, o candidato ficará com sua matrícula 

condicionada à aprovação em uma nova avaliação. 

 

5 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

5.1 - Havendo candidatos com a mesma nota final, far-se-á o desempate levando-se em consideração 

o título de mestre mais antigo. 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 - Os candidatos deverão exibir documentos de identidade sempre que solicitados e deverão 

apresentar-se com a conveniente antecedência para o início das provas; 

6.2 - Os candidatos deverão exibir, sempre que solicitados, os originais dos documentos 

apresentados por meio de cópias; 

6.3 - Os candidatos que realizarem inscrição pelos correios deverão exibir cópia de todo o 

material enviado sempre que solicitados; 

6.4 - Uma vez aprovados e classificados, só poderão concorrer a bolsas de estudo distribuídas pelo 

Programa os candidatos que explicitamente tiverem declarado pretender fazê-lo na carta 

dirigida à Coordenação do Curso; 

6.5 - Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta; 

6.6 - Todos os casos não contemplados no presente Edital serão resolvidos pela Banca pertinente. 

 



7 – DOS CASOS OMISSOS 

7.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela banca examinadora. 

 

Niterói, em 30 de julho de 2014. 

 

Profa. Ana Urraca Ruiz. 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia/UFF 

 



 

 

ANEXO I 

 

Pontos e Bibliografia Para Realização de Provas 

I. Teoria Macroeconômica 

1- Crescimento econômico  

2- Sistema monetário  

3- Modelo de determinação da renda em curto prazo 

4- Oferta agregada  

5- Determinação da renda em economia aberta  

6- Consumo e investimento  

7- Ciclos econômicos  

8- O debate "regras versus discricionariedade" 

 

Bibliografia Sugerida: 

Blanchard, O. "Macroeconomia: Teoria e Política Econômica". Editora Campus. 

Dornbusch, R., Fischer, S. e Startz, R. "Macroeconomia". McGraw Hill. 

Lopes, L. M. e Vasconcellos, M. A. S. "Manual de Macroeconomia: Básico e Intermediário". Ed. Atlas. 

(equipe de professores da USP). 

 

II. Teoria Microeconômica 

1. Preferências, Utilidade e Escolha do consumidor  

2. Teoria da demanda 

3. Equilíbrio geral e bem-estar 

4. Externalidades e bens públicos 

5. Tecnologia, produção e custos. 

6. A oferta e o equilíbrio da firma em mercado competitivo 

7. Teorias do oligopólio 

8. Monopólio e comportamento monopolista 

 

Bibliografia Sugerida: 

 

Pindick, R &Rubinfeld, D. (2010) Microeconomia. Editora Prentice Hall. 

Varian, H.R. Microeconomia. Princípios básicos. Uma abordagem moderna. Editorial Campus/Elsevier. 

 

III. História do Pensamento Econômico 

 

1. A economia como ciência: questões e debates metodológicos 

2. Antecedentes da ciência econômica: mercantilismo e fisiocracia 

3. A “riqueza das nações” em Adam Smith: divisão do trabalho e acumulação de capital 

4. Teoria do valor e da distribuição nos clássicos 

5. A polêmica da lei de Say entre Malthus e Ricardo 

6. Teoria do valor em Marx: a crítica da economia política 

7. Capital, mais-valia e acumulação de capital em Marx 

8. As leis de tendência da sociedade capitalista, segundo Marx 

9. Teoria do valor utilidade: de Jeremy Bentham ao marginalismo 

10. A teoria geral de Keynes e reação neoclássica 

 



Bibliografia Sugerida: 

Backhouse, R.E. (ed.). (1994). New Directions in Economic Methodology. London: Routledge. 

Bentham, J. (1979). Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. São Paulo: Abril Cultural. 

Caldwell, B. (1982). Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century. London: George 

Allen &Unwin.  

Coutinho, M.C. (1993). Lições de economia política clássica. São Paulo: Editora Hucitec. 

Keynes, J.M. (1982). A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Atlas. 

Malthus, T. (2003). Princípios de Economia Política. São Paulo: Abril Cultural. 

Marshall, A. (1982). Princípios de Economia. São Paulo: Abril Cultural. 

Marx, K. (1998). O Capital – Livro I, volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

Marx, K. (2008). O Capital – Livro III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

Mill, J.S. (2000). A Liberdade / Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes. 

Ricardo, D. (1982). Princípios de Economia Política e Tributação. São Paulo: Abril Cultural. 

Schumpeter, J.A. (1964). História da AnáliseEconômica – Volume 3. Rio de Janeiro: Usaid. 

Screpanti, E. &Zamagni, S. (2005). An outline of the history of economic thought. Oxford: Oxford University 

Press, 2ª edição. 

Smith, A. (1985). A Riqueza das Nações: Investigação Sobre sua Natureza e suas Causas. São Paulo: Nova 

Cultural. 

Snowdown, B. & Vane, W. (2005). Modern Macroeconomics: Its origins, development and current state. 

Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA. 



 

 

ANEXO II. MODELO DE PRÉ-PROJETO (máximo de 10 páginas) 

Título 

Nome completo do Candidato 

Objetivo 

(Breve exposição do objeto de estudo e a sua vinculação às linhas de pesquisa do PPGE) 

(http://www.ppge.uff.br/index.php/linhas-de-pesquisa) 

 

Justificativa 

(Destacar a relevância do tema dentro da literatura assim como as principais motivações para o estudo do 

tema em questão) 

Metodologia 

(Expor brevemente as ferramentas metodológicas teóricas, históricas ou quantitativas que deverão ser 

utilizadas). 

Bibliografia 

(Indique os 15 trabalhos mais relevantes no estudo do objetivo proposto) 

 

ANEXO III. CALENDÁRIO (PREVISTO) DA PROVA 

 

  HORARIO  DIA 

(1ª Fase). Prova Escrita.  10.00 hs – 14.00 hs 1 de Dezembro 

Divulgação dos resultados da 1ª fase 18.00 hs 1 de Dezembro 

Prazo de apresentação de recursos sobre os resultados da 

primeira fase 

18.00 hs do 1 de Dezembro até 18.00 hs 

do 2 de Dezembro 

Reunião da banca para avaliação de documentos 10.00 hs - 13.00 hs. 1 de Dezembro 

(2ª Fase). Exame de pre-projeto e documentos 10.00 hs - 13.00 hs 2 de Dezembro 

(2ª Fase). Exame de pre-projeto e documentos 14.00 hs - 18.00 hs 2 de Dezembro 

Divulgação da Classificação Final 19.00 hs (previsto) 2 de Dezembro 

Prazo de apresentação de recursos sobre o resultado final 
19.00 hs do 2 de Dezembro até 19.00 hs 

do 3 de Dezembro 

 

http://www.ppge.uff.br/index.php/linhas-de-pesquisa

