
 

 

 

 

 

 

EDITAL 2022 

PROCESSO SELETIVO PARA TURMA DE 2023 DO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
 

A Coordenação de Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA) da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) divulga as normas para o processo seletivo da 

Turma 2023 do curso de Mestrado Profissional em Administração de Empresas. 

O curso de Mestrado Profissional em Administração de Empresas da PUC-Rio é oferecido desde 

1999, com áreas de concentração em Estratégia, Finanças, Marketing e Organizações. É avaliado 

pela CAPES com o conceito 5 e reconhecido pela homologação do parecer CNE/CES nº 

487/2018, através da Portaria do MEC nº 609 de 14/03/2019, publicada no D.O.U. nº 52 de 

18/03/2019, p. 5. O título atribuído ao discente que conclui todas as exigências do curso é de 

Mestre em Administração de Empresas. 

Poderão participar do processo seletivo todos os portadores de diploma de cursos de Graduação 

reconhecidos pelo MEC em qualquer área do saber. Também poderão participar todos os 

concluintes de Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso em data anterior 

à matricula acadêmica no Mestrado Profissional. 

 

1. Inscrições 

As inscrições estarão abertas no período de 8 de agosto a 30 de novembro de 2022. Para se 

inscrever será necessário: 

• Preencher a ficha de inscrição pelo link http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/ 

• Anexar na ficha: 

✓ CV Lattes atualizado (https://lattes.cnpq.br/); 

✓ Histórico de graduação; 

✓ Resultado do Teste ANPAD (https://testeanpad.org.br/) ou resultado do GMAT 

(www.mba.com). 

 

Observações: 

 Histórico de graduação: 

O(a) candidato(a) que estiver concluindo a graduação no ano da inscrição deverá anexar, 

além do  histórico escolar atual, a declaração da sua instituição informando que deverá 

concluir a graduação até dezembro de 2022. 

 

 Teste ANPAD: 

Somente serão aceitos resultados do Teste ANPAD de provas realizadas em um prazo 

máximo de três anos antes da inscrição no processo seletivo. 

Recomenda-se o Teste ANPAD – Orientação Profissional, que tem como objetivos 

específicos avaliar: a capacidade de análise e interpretação de textos em língua portuguesa 
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e em língua estrangeira; o domínio de métodos de mensuração e análise de dados; e a 

capacidade de identificação, interpretação e análise de problemas envolvendo situações 

relacionadas à gestão para tomada de decisão. 

Para mais informações acesse https://testeanpad.org.br/prova/profissional. 

 

 GMAT: 

Somente serão aceitos resultados do GMAT de provas realizadas em um prazo máximo de 

cinco anos antes da inscrição no processo seletivo. 

O exame GMAT é um teste que objetiva comprovar habilidades de resolução de problemas 

e de raciocínio crítico. 

 

 Egresso do curso IAG Management:  

O(a) candidato(a) que tiver cursado o IAG Management (https://iag.puc-

rio.br/curso/mba-em-management/) poderá substituir o resultado dos testes ANPAD ou 

GMAT pelo Histórico Escolar do curso, desde que: 

✓ O Coeficiente de Rendimento (CR) registrado no histórico escolar seja igual ou 

maior que 9,0; 

✓ As disciplinas obrigatórias do Núcleo Básico já tenham sido cumpridas com 

aprovação igual ou superior a 7,0 em um período máximo de três anos antes da 

matrícula acadêmica no Mestrado Profissional. 

Em caso de aprovação, poderá ser solicitado o aproveitamento de até sete disciplinas do 

IAG Management para o Mestrado Profissional. 

 

2. Processo Seletivo 

O processo seletivo será feito em duas etapas: 

• Etapa 1: análise documental (CV Lattes, histórico de graduação e resultado do Teste 

ANPAD ou GMAT); 

• Etapa 2: entrevista para os selecionados na Etapa 1. 

O resultado de cada etapa será divulgado pelo Sistema de Inscrição. Ao final do processo seletivo, 

estima-se a aprovação de até 35 candidatos. A previsão de finalização do processo seletivo é até 

20/12/2022. 

 

3. Matricula no Curso 

O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá fazer duas matriculas: 

• Matricula financeira: será realizada junto ao setor financeiro do IAG para definição de 

forma de pagamento desejada e assinatura do termo de compromisso. 

• Matricula acadêmica: será realizada junto à Diretoria de Admissão e Registro da PUC-Rio 

(DAR). O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá acompanhar o processo de matricula pelo 

Sistema de Inscrição. Após a divulgação da aprovação no processo seletivo, a DAR 

solicitará que seja anexada a seguinte documentação: 
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✓ Certidão de nascimento ou casamento; 

✓ Diploma de graduação; 

✓ Histórico escolar de graduação. 

 

Após a finalização das matriculas financeira e acadêmica, a secretaria encaminhará e-mail para o 

discente com informações sobre a matricula em disciplinas do primeiro período do curso e demais 

informações acadêmicas. 

 

4. Valores 

O valor do curso de Mestrado Profissional em 2023 será de R$68.700,00 com as seguintes 

possibilidades de desconto não cumulativos: 

• 40% para egressos do IAG Management. 

• 30% para egressos de outros MBAs do IAG/PUC-Rio. 

• 10% para ex-alunos graduação ou de especialização (360 horas) da PUC-Rio. 

Mais informações sobre pagamento poderão ser obtidas com o setor financeiro do IAG pelos e-

mails terezinha@iag.puc-rio.br e ailton@iag.puc-rio.br. 

 

5. Sobre o Curso de Mestrado Profissional em Administração de Empresas da 

PUC-Rio 

O Mestrado Profissional busca preparar gestores capazes de atuar em ambientes complexos e gerar 

soluções empresariais inovadoras e sustentáveis, com impacto nos contextos nacional e 

internacional. 

 

5.1. Carga Horária, Prazo de Conclusão e Horário das Aulas 

O curso tem carga horária de 450 horas e duração máxima de 24 meses, a partir da matricula inicial 

no curso. As aulas, com início em março, são oferecidas nos horários de 19h às 22h em até três 

dias na semana. 

 

5.2. Áreas de Concentração 

As áreas de concentração são: Estratégia, Finanças, Marketing e Organizações. 

 

5.3. Total de Créditos Exigidos  

É exigido que o aluno cumpra um mínimo de 30 (trinta) créditos, assim distribuídos: 

 

Núcleos Total de Disciplinas Total de Créditos 

Núcleo Comum 7 14 

Núcleo Instrumental 8 4 
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Núcleos Total de Disciplinas Total de Créditos 

Núcleo de Aplicação (eletivas da 
área de concentração escolhida) 

3 6 

Eletivas de qualquer área 3 6 

Dissertação de Mestrado 1 0 

Informações sobre as disciplinas estão disponíveis no link https://iag.puc-rio.br/curso/mestrado-

profissional/. 

 

5.4. Requisitos para a Obtenção do Título de Mestre em Administração de 

Empresas 

São condições para a obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas: 

✓ Cumprir os 30 (trinta) créditos mínimos exigidos; 

✓ Ser aprovado na apresentação da defesa da dissertação; 

✓ Entregar a versão final da dissertação aprovada. 

 

6. Contatos  

• Coordenador do Mestrado Profissional: Prof. Luís Pessôa (lpessoa@iag.puc-rio.br) 

• Secretárias: Gisele Notari (gisele.notari@iag.puc-rio.br) e Teresa Campos (mtsac@iag.puc-rio.br) 

• Horário de Atendimento: segunda a sexta, de 13h às 19h 

• Telefone: (21) 2138-9220 

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

• Site: https://iag.puc-rio.br/curso/mestrado-profissional/ 
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