
 

Doutorado em Administração de Empresas 

Processo Seletivo – Turma 2022 

 

 

Inscrições 

 Período: 1º de agosto a 31 de outubro de 2021 

 Link para inscrição: http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/ (a partir de 01/08/2021) 

 Documentação, a ser anexada à Ficha de Inscrição: 

 Currículo Lattes atualizado 

 Histórico Escolar de Graduação 

 Histórico Escolar do Mestrado 

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

 Duas cartas de recomendação (http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/download/folharef.pdf) 

 Projeto de tese com aceite de um dos professores da Pós-Graduação do Departamento (nome 

completo e assinatura digitalizada na folha de rosto do projeto) 

Observação: 

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

- Candidatos com título de Mestre pelo IAG são isentos das cartas de apresentação 

Critérios de Seleção 

 Etapa 1: Análise conjunta do Curriculo Lattes, históricos escolares de Graduação e Mestrado e 

resultado do Teste ANPAD ou GMAT 

 Etapa 2: Análise do Projeto de Tese, cartas de recomendação e Entrevista 

Sobre o curso Requisitos Obtenção do Título de Doutor 

 Início das aulas: Março 2022 

 Horário das aulas: 13h às 19h 

 Duração: 48 meses 

 Créditos Exigidos: 36 

 Carga Horária: 540 horas 

 Áreas de Concentração: 

 Estratégia 

 Finanças 

 Marketing 

 Organizações 

 Cumprir os 36 créditos exigidos 

 Ser aprovado: 

- Na prova de proficiência em 2º idioma 

estrangeiro escolhido entre Alemão, 

Espanhol, Francês ou Italiano. 

- No Exame de Qualificação. 

- Na apresentação da defesa de Tese de 

Doutorado. 

Bolsas Informações 

Todos os alunos aprovados serão indicados para 

bolsa de isenção total de mensalidade. 

Somente alunos de Dedicação Integral poderão ser 

indicados para bolsas de fomento a partir do 2º ano do 

curso. 

A alocação de bolsas é feita pela Comissão de Bolsas, 

considerando a disponibilidade de bolsas e o 

desempenho acadêmico ao longo do curso. 

 Horário de Atendimento: 2ª a 6ª de 13h às 19h 

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

 Coordenadora: Profa. Alessandra Costa 

 Coordenador Adjunto: Prof. Marcus Hemais 

 Secretárias: 

 Gisele Notari 

- gisele.notari@iag.puc-rio.br – 2138-9227 

 Teresa Campos 

- mtsac@iag.puc-rio.br - 2138-9226 
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