
Mestrado Profissional 
Administração de Empresas 

Processo Seletivo – Turma 2022 
 

Inscrições 

 Período: 1º de setembro a 30 de novembro de 2021 

 Link para inscrição: http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/ (a partir de 01/09/2021) 

 Documentação, a ser anexada à Ficha de Inscrição: 

 Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br/) 

 Histórico Escolar de Graduação 

 Resultado do Teste ANPAD (https://testeanpad.org.br/) ou GMAT (www.mba.com)  

Observação: 

 O Teste Anpad tem validade de 3 anos e o GMAT de 5 anos. 

 Candidatos com IAG Management ((https://iag.puc-rio.br/curso/mba-em-management/) poderão 

substituir o resultado dos testes pelo Histórico Escolar do curso, desde que: 

 O CR registrado no histórico escolar seja igual ou maior que 9,0. 

 O candidato tenha concluído pelo menos as disciplinas obrigatórias do Núcleo Básico com 

aprovação igual ou superior a 7,0. 

 As disciplinas do Núcleo Básico tenham sido cursadas em um período máximo de 3 anos 

antes do ingresso no Mestrado Profissional. 

Critérios de Seleção 

 Etapa 1: Análise conjunta do Curriculo Lattes, histórico escolar de Graduação e resultado do Teste 

ANPAD ou GMAT 

 Etapa 2: Entrevista 

Sobre o curso Valor 

 Início das aulas: Fevereiro de 2022 

 Horário das aulas: 19h às 22h 

 Duração: 24 meses 

 Créditos Exigidos: 30 

 Carga Horária: 450 horas 

 Áreas de Concentração: 

 Estratégia 

 Finanças 

 Marketing 

 Organizações 

 Requisitos obtenção do Título de Mestre: 

 Cumprir os 30 créditos exigidos 

 Ser aprovado na apresentação da 

defesa de Dissertação de Mestrado 

O valor do curso em 2021 é de R$64.812,00.  

Esse valor pode ser dividido em até 24 parcelas de 

R$3.087,37.  

 Candidatos selecionados que substituíram o 

resultado dos testes pelo Histórico Escolar do 

Management poderão solicitar aproveitamento 

de créditos das 7 disciplinas do Núcleo 

Comum do Mestrado Profissional. O 

aproveitamento será refletido no valor do 

curso. 

 Mais informações sobre formas de pagamento 

podem ser obtidas com o Setor Financeiro do 

IAG (terezinha@iag.puc-rio.br) 

Informações 

 Horário de Atendimento: Segunda à Sexta de 13h às 19h 

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

 Coordenação: 

- Coordenador do Mestrado Profissional: Prof. Luís Pessôa 

- Coordenadora de Pós-Graduação: Profa. Alessandra Costa 

- Coordenador Adjunto de Pós-Graduação: Prof. Marcus Hemais 

 Secretárias: 

- Gisele Notari: gisele.notari@iag.puc-rio.br – Tel.: 2138-9227 

- Teresa Campos: mtsac@iag.puc-rio.br – Tel.: 2138-9226 
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