
 
 

  

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

Processo Seletivo - Turma 2021 
 

INSCRIÇÕES 

Período: 1º de agosto a 31 de outubro de 2020 

Link para inscrição: http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/ (a partir de 1/08/2020) 

Documentação, a ser anexada à Ficha de Inscrição: 

 Currículo em formato livre 

 Histórico Escolar de Graduação 

 Resultado do Teste Anpad ou GMAT  

Critérios de Seleção Informações sobre o Teste ANPAD e GMAT 

Etapa 1 
o Análise do CV Lattes, Histórico Escolar e do 

resultado do Teste ANPAD ou GMAT 
 

Etapa 2 
o Entrevista 

 Validade Maiores Informações 

ANPAD 3 anos https://testeanpad.org.br/ 

GMAT 5 anos www.mba.com 
 

 

SOBRE O CURSO 

Início das aulas Horário das Aulas Duração Total de Créditos Carga Horária 

Março de 2021 13h às 19h 24 meses 33 495 horas 
 

Áreas de Concentração Requisitos para Conclusão do Curso 

 Estratégia 

 Finanças 

 Marketing 

 Organizações 

 Cursar 14 disciplinas 

o 3 de nivelamento, 7 obrigatórias, 3 na área de concentração e 1 livre 
 

 Ser aprovado na apresentação da defesa de Dissertação de Mestrado 

Valores 
 

 Todos os alunos de Dedicação Integral aprovados no processo seletivo recebem bolsa de isenção total 

de mensalidade e podem se candidatar a bolsas de fomento. 

o A alocação das bolsas é feita pela Comissão de Bolsas considerando: (a) no 1º semestre do curso a 
classificação no processo seletivo; (b) a partir do 2º semestre do curso, o desempenho acadêmico 
no semestre anterior. 

 Os alunos de Dedicação Parcial pagam mensalidade até o mês de apresentação da defesa da 

dissertação de mestrado.  

o A mensalidade é calculada em função do número de créditos cursados a cada semestre. O aluno 
deve cursar 12 créditos a cada semestre, até concluir os créditos exigidos pelo Programa. Em 2020, 
o valor de 1 crédito é de R$256,00. 

o No último semestre o aluno deve se matricular na disciplina ADM 3000 – Dissertação de Mestrado, 
cujo valor em 2020 é de R$2.066,00. 

Coordenadores 

 Coordenador do Programa:  Prof. Luiz Eduardo Brandão 

 Coordenador Adjunto:  Prof. Marcus Hemais 

Atendimento 

 Secretárias: 
 

 Gisele Notari  
 Teresa Campos 

 Atendimento: 2ª à 6ª, das 11 às 20 horas 

 Telefone: (55-21) 2138-9220  

 E-mail: mestradoacademico@iag.puc-rio.br 
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